
UAlcalde iel delegat d'ensenyament de Lleida apadrinen
les promocions de COU

•,

Antoni Siurana, Paer en Cap de Lleida i Ramon Barniol, delegat
d'ensenyament de la Generalitat de Catalunya a Lleida van presidir
l'acte academic i van apadrinar les promocions de CaD del curs 1997-98
deIs co¡'¡egis Terraferma i Arabell.

Al col·legi Terraferma, l' acte va tenir lloc el passat 24 d' abril, men
tre que al col·legi Arabell és va celebrar el passat 8 de maigo

El Sr. Siurana, amb el C.D. del col-leg¡, en un moment del seu curso

ANTICS ALUMNES
Mariona Josa, premiada pels seus
bons resultats academics.
Mariona Josa, antiga alumna del col·legi Arabel! va
guanyar el premi extraordi
nari de fi de carrera de la
seva promoció en la llicen
ciatura de farmacia per la
prestigiosa Universitat de
Navarra el curs 96-97 i
aquest curs ha aconseguit la
quarta posició en el premi
nacional de farmacia interu
niversitari.

Tatxo Benet torna a Terraferma com a
maxim accionista de la VE Lleida.
El passat 29 de maig Tatxo
Benet va presidir una taula
rodona per parlar del futur
de DE Lleida amb una gran
afluencia de miljans de
comunicació. Aquest acte
va acompanyar la presenta
ció de l' Associació d' Antics
Alumnes del col-legi Terra
ferma.

REPORTATGE
L' angles dins els porjectes educatius Optimist
(Educació Infantil) i Snipe (Educació Primaria)
amb les seves aules corresponents.

SUMARI

E MÚSICA

•

Classes de piano, guitarra, violí,
flauta travessera i violoncel.

Sensibilització musical a partir deIs tres anys.
Grups de cambra i classes per a adults.

L'ESCOLA

Canonge Brugulat, 16 - LLEIDA - Tel.: 973 28 09 07

Ve Festival deis joves europeus.

El Batxillerat LOGSE aArabell i Terraferma.

Aules d'angles.

Projecte Atenet.

Premi de Filosoña per a1s a1umnes del Terraferma.

Qué podem fer aquest estiu.

Diada Familiar.
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la superació d'obstacles un rera l' altee,
confiant en les vostres capacitats i la vostra
ferma voluntat.

La dinamica canviant de les modemes
societats, I'omnipresent aplicació del crite
ri de rendibilitat i economia, la versatilitat
que haureu de mantenir en adaptar-vos a
situacions complexes, a persones i col.lec
tius diferents, I'homogeneilzació de con
tinguts i resultats, el pas del professor
imprescindible al professor disponible que
sovint es manifestara en e]s nous estudis,
la multiplicitat d'exigencies, el difícil
aprenentatge del treball autonom, la neces
sitat de saber objectivar, analitzar i sintetit
zar per a guanyar en eficacia, confonnen,
en resum, un reguitzell de dificultats que es
faran presents més que mai a partir d' ara.

Aixo no obstant, teniu present el suport
permanent deis pares i l'acollida de la
mateixa societat que tant us demana, així
com la seva dinamica potenciadora, propia
d'un país emprenedor com Catalunya.

Pero caldra també que transcendiu
aquesta visió purament instrumental ge
I'educació, per enfortir l'espiritualitat. Es
una cosa que us heu de ficar al cap: la for
mació no s'acaba en una carrera univer
sitaria, és important d'entendre-ho, per
que, si no, podeu arribar a formar part del
ter~ d'excloso abans esmentat.

Formar-se és saber preudre decisions,
construir un sistema propi de valors, trobar
se a sí mateix, trobar un sentit a la vida, saber
conviure, saber ser, tenir la capacitat d'elaba
rar un judici propi a fi de saber que cal fer en
cada circumstimcia, com respondre davant
de cada una de les situacions concretes, indi
viduals o col.lectives, a que ens enfronta la
vida. Formar-se ha de ser per a vosaltres,
benvolgudes alumnes, un exereici profitós de
responsabilitat personal, d'amonnmia i de
criteri, amb lucidesa, bonhomia i creativitat.

El bagatge de supervivencia que us ha
estat dona!, la fonuació gblobal que heu
rebut us ha fet fortes per respondre a les
oportunitats de progrés i saber-les aprofi
tat, bandejant o resolent els conflictes,
nodrint un lliurament solidari cap a la
transfnrmació de la vostra realitat.

Voldria acabar recordant-vos una estro
fa deis Premi de Literatura, el guatemalenc
Miguel Ángel Asturias, que ens parla d'al
tres preves a passar:

''No hay que probar dulzura que se fmje
en cárcel o prisión
sea de cera
que harto dura es la cera
si con ella
la aurora de los libres se detiene"
Trobareu paranys plaedors que us cri-

daran a abandonar-vos, paradisos artifi
cials per consumir-vos-hi, temptacions
enganyoses que us facin defaJlir la volun
tal. Sera I'hora de donar la raó als qui en
vosaltres han confiat i confien, per no cau
re en les facilitats buides i continuar en el
treball de guanyar el futuro

Molta sort i moltes gracies.

Clra. Tarragona, km. 89

25191 LLEIDA
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dar una relació directa i incloent amb la
vida de les estudiants.

La cura del centre, de les seves profes
sores, tractant el procés, excitant i fragil
coro totes les temptatives humanes, amb
entusiasme i vitalitat liS ha donar aquesta
raó delicada de l'educació integral.

Si en la quotidianeitat, el que fer diari,
ens adonéssim de tot el que passa pel nos
tre entom, veuríem guantes persones son
cabdals per a la nostra formació. Per la
nostra vida escolar hi ha passat una bona
colla de professores, algunes breument
conegudes, altres com un degoteig cons
tant O intermitent. Son tants els esfor~ats i
tan pocs els recordats..., aquestes protago
nistes d'inquietuds i d'anhels, aquelJs que
us han interpel.lat i us han fel decidir, en
darrer tenne, ser el que sou.

Sabeu?, esta molt bé que facis volar un
estel i que li donis corda lIarga fins. a per
dre'l de vista, lIuny, si n'ets capa~. Es com
si tu també volessis. Un any més el col.legi
ha fa, i en el vostre vol hi guanya camins
naus, s'hi revelen amples espais de temps
que la vostra vida omplira.

Ara, sense deixar la porta closa, us dis
poseu a trucar a la porta de la societat: a la
Universitat, als naus cicles farmarius de
grau superior o, ja directament, al món
laboral. I aquest pas il.lusionador és un
exercici responsable de maduresa, sem
brat de dificultats. Més enlla de les proves
de selectivitat que teniu a tocar, de la con
firmaci6 a les vostres opcions, ¡nicieu el
cami de la professionalització en una
societat canviant, competitiva i exigent.
Cert és que amb més facilitat en el trangol
que d'altres promocions anteriors,
enguany la xifroa d'alumnes inscrits a la
selectivitat seguira decreixent, en una
davallada numericament significativa que
l'any passat va representar ja un decreixe
ment de 2.617 alumnes menys inscrits que
el 1996, mentre que l'esfor~ sostingut del
Oovem de la Generalitat de Catalunya en
la creació d'Vniversitats i la implantació
de la Fom1ació Professional Específica de
Grau Superior, augmenta sensiblement les
places disponibles i en diversifica les titu
lacions, en un perrnanent i objectiu esfor~

d' aportacions de recursns i de posada al
dia de l'oferta de 1'Ensenyament Superior.

Aixo, pero, és el graó d'entrada. Més
enlla, es defineix en claredat un perfil d'e
xigencia i variació.

La sociologia actual constata que, per
primer cop en la historia es mundialitza
l'anomenada societat deIs tres ter~os i es fa
present fins i tot en els paiso rics. Un ter~

de la societat viura millor que mai els pro
pers anys perque tindrá la informació, i per
tant, la cultura i el treball. Un altre ter~

posse"idor d'una cultura mitjana, malviura
de trebalJs temporals o de subvencions
administratives. Finalmen!, el darter ter~

restara sense tenir cobertes ni tant sois les
necessitats mínimes per viure.

Hi ha la possibilitat real, doncs, que els
exclosos poden arribar a ser la gent sense
cultura, de quedar fora deis sistema si no
ens continuem fonuant. Caldra que ho
recordeu sovint, sense astorar-vos, enfilant

remarcar que, més enlla de les notes i els
moments, el centre us ha donat un comó de
cabals sense contrapartida, sense passiu ni
deure concre!. Des del rigor en la planifi
cació del treball i la transmissió deis con
tinguts curriculars j el seu aprenentatge,
porteu dins l' afermament en els valors de
la sensibilitat envers els altees i la solidari
tat desitjada, la responsabilitat i I'afany de
superació. el senliment cristia i les arrels
nete de confian~a i el respecte.

L'avantatge més gran d'aquest model
de clarificació de valors consisteix a guar-

Cuando el pasado 14 de mano los asistentes al con-
greso de APAS de colegios de Fomento escuchábamos, en
Sevilla la clausura del que fuera Ministro de Educación de
Poltug¿l, sr. Ronerto Carneiro, sabíamos que la ponenci,a
precisaría nuevas relecluras, que aquellas palabras necesI
tarían la ponderación de un discurso que era una llamada
de atención para un tiempo que viene marcado por la más
alta creatividad y la reivindicación de la utopía.

En representación de los treinta y ocho colegios de
Fomento, los más de setecientos congresistas escuchába
mos la magnífica conferencia del señor Camerio. quien, en un momento concre-
to, citó al filósofo Fernando Savater: «...para que una familia funcione educativa
mente es imprescindible que alguien en ella se resigne a ser adulto. y me temo que
este papel no puede decidirse por sorteo ni por una votacIón asambleana. El padre
que no quiere figurar sino como "el mejor amigo de sus amigos", algo parecido a
un arriesgado compañero de juegos, sirve para poco; y la madre, cuya umca vani
dad profesional es que la tomen por hermana ligeramente mayor de su hIJa, tam
poco vale mucho más». Y más adelante: «Cuantos menos padres qUIeren ser los
padres, más paternalista se exige que sea el Estado».

En el contexto de una Europa multicultural, unitaria ya, por otra parte, con la
entrada del euro, la realidad que conforma los colegios Arabell y Terraferma, en
particular, nos hace vislumbrar los próximos años como un reto en el que las pro
fesoras y profesores canalicen, con creciente ilusión renovada ~a certeza de unos
proyectos educativos que inciden, sin lugar a dudas, en una mejora no solo de los
alumnos y alumnas sino, por extensión, del conjunto de la sociedad.

y con el profesorado, los padres, el compromiso cada vez mayor, de quienes,
con un alto sentido de responsabilidad, optan por unos programas que sean "lon-
ga manus", afianzamiento unitario de lo vivido en el hogar. . .

y los padres nos exigen a los educadores DO sólo confianza y comum~aclón

sino, también, formación, espacio para esa EDUCACIÓN VITALICIA, termIno
acuñado por Cario Fuentes y que posibilita ya que nuestros colegios se proyec
ten hacia esa idea que nos permite ser adecuados lugares de encuentro.

En este sentido, Arabell y Terraferma se abren a la sociedad de L1eida con una
importante aportación de unos programas educativos que. involucran y sirven a las
familias; programas complementados con un necesariO protagomsmo de las
APAS, de las Asociaciones de Antiguos Alumnos, de los Matrimonios Encarga
dos, el Patronato,... o la aportación de cualquier persona o institución que refuer
ce la vitalidad de los colegios.

En Arabell y Terraferma apostarnos por ese futuro sugerido por J. Delors o el
mismo sr. Roberto Carnerio. El futuro de una Europa comprometida con la edu
cación al servicio de las familias que, sin duda, verán brotar del riguroso árbol del
compromiso y el esfuerzo, el fruto cierto de la alegria.

Confianza a todos, pues, para afrontar tan magnífico reto.
J.M.G.

(Director del colegio Terraferma)

Xerrada del Padrí de la promoció de COU del col.legi
Arabell trucant a la porta de la universitat: un camí fet,
una oportunitat de ser

La fi de cues suposa per a vosaltres la
culminaci6 d'una trajectoria escolar
e for~ada i rica, amarada de guanys i de
records per aClivar el dia de dema. Deixeu
enrera una creixen~a fertil. una epoca sen
tidament viscuda, entre la companyonia
franca, el xivarri del temps Iliure i el silen
ci actiu de raula.

l em plau de compartir també aquestes
imatges perque sé que formen part del vos
tre actiu.

Vull emprar aquesta expressió. propia
de la meva formació d'economista, per



una constante subida, en la que
no pueden desanimarse ni coger
una pájara, no! con el esfuerzo y
voluntad tienen que llegar a con
seguir la cima. Han trabajado
fuerte durante muchos años, pre
parándose para esla cita tan
importante, y por eso estamos
seguros que no decaerán en su
intento. Todos les deseamos
mucha suerte.

Albert Llimós
AlulIllle de 3r de BU?

1I0ngar fins a avanvades hores de
la matinada a causa de l' actuació
de la tuna, que va amenitzar-nos
la vetllada amb el seu ampli
repertori de caneyons.

Vam reparlir roses a les nos
tres mares i professores i varo
regalar a la mare encarregada del
nostre curs i a la nostra tutora
uns bonics detalls.

Vam acabar la nit ballam tots a
la discoteca del restaurant: pares
i mares, professores i tates
nosaltres.

Va ser una festa d'allb més
divertida i estem totes ben segu
res de que en guardarem un
record moll agradable. Tan agra
dable com el record de LOLS els
anys que hem estat al col·legi
Arabel\.

FU5TERIA EBENI5TERIA

Te\. 973 75 01 25 - 97375 1629
25123 TORREFARRERA (L1eida)

Den que pedalear con más fuer
za para lograr la 'neta, o sea, la
mejor preparación para poder
afrontar la última etapa de la
gran vuelta escolar, antes de
entrarse en la ruta universitaria.
Pero también tienen que esfor
zarse para lograr esas dédmas
que luego les pueden fallar para
poder entrar en su carrera mas
importante, la que si pueden
ganar les puede abrir las puertas
a muchos sitios. Para muchos de
ellos este tramo final va a ser

Seguidament, i després de la
nostra imposició de beques, ens
vam desplal'ar al restaurant on
estava prevista la celebració del
sopar. Un sopar que es va per-

e/. Alzinar, s/n.

"Alea jacta est", los alumnos
de CO.U, como bien expresa la
famosa frase de Julio César tie
nen la suerte echada, están en el
spriflf tinal, ahora es cuando tie-

ESFUERZO FINAL

poetiques paraules amb les que
va animar als alumnes a portar
l'esperit de Terraferrna allí on
vagiDo Per acabar els alumnes
van fer la ofrena a la Mare de
Déu i el mossen Juan Antonio
González els va fer l'última p"i
tiea i els va entregar una estam
pa de la Verge de la Capella del
nostre col·legi.

Després de les fotos amb els
pares i amb el padrí -ara amb la
beca-, van marxar cap a la Fon
da. El sopar va ser deliciós i va
estar animat per un Marratxí 
acompanyat per la meladica veu
del senyor Gros-.

Des d'aquesles pagines els hi
desitgem, a tots els alumnes d
ela XXIV Promoció, la millar
sort del món en el seu futur pro
fessionai i en la seva vida. Espe
rem que no oblidin mai TelTafer
ma, perque segur que Terrafer
ma mai els oblidara.

paraules molt emotives en agra'i
ment per ¡'esforv dedicat a la
seva tasa, el Comite Directiu del
coJ.legi els va imposar les
corresponents beques d'honor.

Adéu a les promocions de CaD del curs 97-98

Zaragoza, que va fer un discurs
sobre les perspectives de finur
que s'onbren als que seran ben
aviat universitaris. Durant l' Acte
van rebre la beca del col·legi tots
els alumnes de COU juntament
amb el senyor Siurana. El dele
gat de curs Juanjo López Garda,
va pronunciar un discurs d'aco
miadament donant gracies als
professors, als pares i als com
panys. Abans de cantar el Gau
deamus Igilul; el senyror José
Manuel Gutiérrez -director del
co¡'¡egi- va dirigir unes moll

Al' inici de l' acte tates les
mirades es dirigien al que va ser
el nostre padrí de Promoció, el
Sr. Ramon Baroiol, delegat
d'Ensenyament de la Generalitat
a Lieida, que es va sorprendre i,
fins i tot, emocionar al rebre de
mans nostres un obsequio Ni més
ni menys que un bonic plomier
de plata que li va recordar la
seva estapa d'estudiant, encara
que en aqueUs moments, tal i
COIn el! va dir, no va poder-ne
gaudir de cap.

En finalirzar la xerrada del
nostre padrí, es va procedir a
retre homenatge a tres professo
res del col·legi amb motiu deis
deu anys de servei a l' Arabell.
Després que la nostra directora,
Tessy Pascual, els dediqués unes

NETEGES "LLEIDA" S. L.

Indivil i Mandoni, 24, Baixos - Teléf. 26 36 06 - Fax 28 03 11
Mabils 989 30 60 29 • 908 73 29 68

25003 LLEIDA

LES PROMOCIONS
D'AQUEST CURS DELS
COL·LEGIS ARABELL 1
TERRAFERMA
CELEBREN L'ACTE
ACADEMIC D'IMPOSICIÓ
DE BEQUES.

El passat divendres dia 24 d'a
bril va tenir 1I0c l' Acte Acade
mic d'Imposició de Beques als
alumnes de la XXIV Promoció
terrafermina. Aquest any els va
apadrinar l'il·lustríssim batlle de
Lieida, el sr. Antoni Siurana i

NETEJA VIDRES - POLlMENTS - NETEJA I MANTENIMENT D'ESCOlES
ABRllLANTAMENT DE PISOS I lOCAlS COMERCIAlS

PRIMERA NETEJA D'OBRES I MANTENIMENT DE COMUNITATS
NETEJA DE PARKINGS

Adeu la XXIV Promoció
de Terraferma

Festa de COU al col-Iegi Arabell
El passat 8 de maig va cele

brar-se al col·legi Arabell l'en
trega de beques a les alumnes de
la XIV Promoció amb el delegat
d'Ensenyament de la Generali
tat a Lleida, El Sr. Ramon Bar
niol Moreno com a padrí. Va ser
una nit molt especial per les
alumnes; així ho van veure
elles:

Eren les 8 de la tarda, les 7 a
les Canaries, i el m6n sencer
estava calmat. El món sencer?...
NO! Al col.legi Arabell les
alumnes de CO.U. de la XIV
Prornoció ens disposavem a
celebrar un gran acte en que ens
serien imposades les beques que
haurien de marcar el pum i final
del nostre lIarg, pero agradable
pas pel col.legi.

1998
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Aquest Festival acull triennalrnent, en una
ciutat europea, joves de tot el Conlínent
que practiquen música en grupo Aquest
any la seu, és Barcelona i per ampliaci6 és
Catalunya I'encarregada d'organitzar el
Festival a través de l' ACEM (Associaci6
Catalana d'escoles de Música).

Mitjan9ant I'escola de Música Pons
Roselló que participa activament en el
desenvolupament d'aquest Festival, s'ha
ofert a la nostra ciutat el "Pre-Festival",
mostrant amb diferents concerts els seus
repertoris musicals: Una orquestra holan
desa formada per setze saxos de Veghel,
contant amb un repertori molt variat arnb
compositors classics, contemporanis i
arnb influencies jazzístiques.

Autovía N-II, Km. 504

25330 VILAGRASSA (Ueida)

Protegir els menors de la
informació agressiva

~ir

El públic infantil necessita estar protegit de certa informaci6, ja que mol tes poden
resultar no beneficiases per la inThncia, i, fins i tot, perjudicials. Les imatges de terror,
violencia, erotisme o mort ajuden a generar entre ells una deformaci6 de la seva ment i
pcxien, a Ilarg tennini, convertir-se en persones violentes, sense sensibilitat o agressives.
Els nens són com esponges que absorbeixen tot el que es envolta i se'ls ensenya. Aques
ta e1asse d'informaci6 deforma els valors fonamentals. A més, és una etapa de la vida sus
ceptible d'una gran influencia. Malgrat tot, no s' els ha de privar del dret a la informaci6,
sin6 que se'ls ha de protegir de tot a1Ji:> que els pugui ser perjudicial. Els nens no sempre
distingeixen el que és bo o dolent per ells. 'Cada nen ha d' estar en contacte amb el que és
adequat a la seva edat, res més que aixo. Si es sobrepassen els Umits, no se'ls fara cap
favor.

Els menors necessiten obrir-se als altres, cosa que comporta el coneixement del m6n
i també el necessari despreniment d' aguest. La adolescencia i la joventut són moments
d' intens creixement en el coneixement del'que és 00, del que és bonic i del que és veri
table; d' experimentaci6 interioritzada del m6n visible u de les relacions amb els altres.
Tot i aixo fixa en l' ~nima infantil i juv¡;nil el sentit· de servei. Finalment, també necesSI
ten descobrir el seu propi jo, a través de la·percepci6inés omenys e1ara.de les potencia
litats, tendencies, virtuts i defe~tes queca~ascú amaga.

El primer que s'ha de fer amb el medors és proveir -los de ,sentit intel·lectual i moral,
la qual cosa implica la formaéi6 de Ja oons.ciencia personal.

La protecció que els orde~aments jínidics piesten a la inf'ancia i a la joventut, com
porta més aviat una tecnica no del tot positiva perque, tot i que esili en vigor la Uei del
Menor, segueixen existint anuncis o programes que s' emeten a hores en que els nens
estan veient la televisi6.

Els mi~ans informatius han d' integrar e1arament ---<oom a part de la funci6 pública
que compleixen- la protecci6 a la infuncia i a la joventut. A més, s' han afeblit molt
per les crisis familiars- les possibilitats de protegir en el seu ~bit natural -la fami
lia- el dret a la informació deis menors.

EIs rnitjans de comunicaci6 van assurnint progressivament quotes cada vegades més
importants en les funcions educatives, i és logic. No tindria cap sentit ptOmoure l' accés
deis diaris a les escales com un rnitja educatiu més, i que no es reconegués que aquest
accés demana que els mitjans de comunicaci6 donin als escolars el que necessitin i satis
facin el seu interes educatiu.

En contrapartida a tot el que s' ha dit, seria bo esmentar altre e1asse d' activitats que
puguin ocupar ellleure deIs nens, i intentar que el públic infantil no es faci adepte a la TV
i també a1s videojocs, com esili passanl actualment.

Podríem esmentar les activitats que duen a tenne molts e1ubs infantils, per tal de con
vertir el temps lliure deIs menors en temps de creativitat i entreteni~ent forma~u:. ~~si

ca, treballs manuals, cursos de cuin,a, campionats d' esports, excurslOns, estudl dmgtt...
com també els voluntaris i els actes de solidaritat ajudant els altres i oferint el seu temps
als més necessitats.

tius no solament en la vessant musical i
cultural, sin6 també en la vessant huma
na, possibilitant la relació arnb els joves
d'altres paIsos que comparteixen la
mateixa afici6 per la música.

Aquest Festival reuneix més de 16000
músics. Ens ajuden a entendre que en el
m6n hi ha un lIenguatge Universal, capa9
de sobrepassar molts límits: el lIenguatge
musical.

Un grup de saxos va oferir una audici6
al coLlegi Arabell, el qual va despertar
malta expectaci6 per la seva originatitat.
Van interpretar obres e1~ssiques i de dife
rents estils.

Aquesta darrera setmana s' ha esde
vingut el Ve Festival deis Joves Europeus.

FABRICACION DE CALDERERIA
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES
ACERO CARBONO - INOX - ALUMINIO

ra de la nostra ciutat, ja que es troba amb
un 1l0U desenvolupament d'ensenyament
(LOGSE) ja experimentat per les escoles
europees.

Aquest intercanvis sempre s6n posi-

Els objectius d'aquest certamen s6n
diversos: intercanvi d'experiencies,
coneixer aItres lipus de músiques, donar a
coneixer les escales de música com a
entilats culrurals, imporlants per la cultu-

Ve Festival deis joves europeus

M. Teresa Areces Piñol
Dra. de Dret a la Ulliversitat de Lleida.

La família, avui
Que s'enlén per famnia avui en dia? Aquesta és la primera pregunla que ens podríem

plantejar. Doncs bé, com a resposta, podem dir que la família és el. nucJi social pri.m~i

integrat per les persones unides pel vineles socials més fom (el conJugal I els de fihacló
o de parentiu). . . . " .

El que la farru1ia sigui considerada com a nucli SOCIal pnman, la ceLlula natural. I
fonamental, resulta deis textos intemacionals invocalS per I'artlele 10 de la Conslltucló
Espanyola. AqueslS texts recullen la doctrina tradicional cristiana sobre la farruua: "la
família ha de ser considerada com el nueli primari i natural de la societat" (Joan xxm,
Pacem in terris, 16); Joan Pau 11 parla de la famnia com a "societat natural", com a comu
nica! social b1tsica o ceLlula de la societa~' (Sollicitudo rei socialis, 33).

En aquest sentit, com a nucli social primari, la família constitueix la ceLlula social a
través de la qual cada persona desenvolupa la seva personalitat i s'integra en els grups I
comunicalS més ~mplies que constitueix la tramada social.

Qui composa una famnia? No hi ha un concepte únic de farru1ia. Existeix un conce)':
te en sentit ampli ifamília troncal) i un altre més estricte ifamília nue/ear). En sentlt ampli
la famnia no sois est~ integrada pels conjuges i els fills sinó també per les persones amb
un altre vincle de parentiu. En sentit estricte, només est~ inlegrada pels pares i fills...

En el decurs deis anys s'ha anat passanl del concepte de famnia amplI, on convlvlen
avis, pares, fills i oncles..., a un con~epte estricte on narnés conviuen els par~.s i els fills.
La família esili, aleshores, constituIda per aquelJs que normalment han d lOtegrar un
mateixa llar, una mateixa casa.

La necessitat de la institució familiar és evident. Per als conjuges, la possibilitat del
matrimoni és una exigencia del seu dret allliure desenvolupament de la personalitat. Per
als fills I'ambienl familiar és una necessitat vital per a la seva crian9a, educació i per a
desenvolupar la seva personalita! i integrar-se a la societat.

En I'evolució historica de la institució familiar podem apreciar com després de fina
litzada la Ua. Guerra Mundial es generalitza un moviment de reconeixement i empara de
la dignitat de la persona, deis seus drets i lIibertats fonamentals. Aquest vent refo~ador
havia d'afectar també a la família: es suprimeixen les antigues estructures autontánes,
s'acaba amb la discriminació per raó de sexe, filiació, per raó de condicions socials o per
sonals i es valora els béns de la personalitat.

Aquest moviment legislatiu europeu també arriba a Espanya encaraque amb un cert
retardo La reforma més importanl es pradueix per I'impuls de la Constltucló Espanyola
de 1978, en concrct a través de les lIeis del 13 de maig i 7 dejuliol de 1981. Els criteris
més significatius seguits en la refonna són els següents:

l. Submissió del matrimoni a la legislació i jurisdicci6 de I'Estat.
2. Admissi6 del divorci.
3. Igualtal d'efecles entre la filiaci6 matrimonial i la no matrimonial i també entre la

filiaci6 per naturalesa i la miaci6 per adopei6.
4. 19ualtaljurfdica entre I'home i la dona tant en les relacions conjugals com respec-

te a la patria potestal.
5. Admissió de la investigaci6 de la patemitat mitjan9ant tata e1asse de proves.
6. Principi de protecci6 de I'interés del menor.
Malgrat que per a cem sectors la instituci6 familiar est~ en crisi, aquesta no és la nos

tra opini6, ja que de la salut, estabilitat i benestar de la institucj6 familiar depén la salut,
estabilitat i benestar de la societat mateixa.

En aquest sentil, tot i l'evoluci6 historica que ha sofert la instituci6 familiar, segueix
essenl v~lida i segueix constituYnI el pilar b1tsic per a que la persona desenvolupi plena
ment la seva personali13t amb I'ajuda i recolzament de 1015 els seus membres; i. si fos cert
que la fa01ma estigués en eri i, seria la mateixa societatla que estaria en crisi, perque n'és
una conseqüencia directa d'aquella.
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SERVICIOS - COLEGIOS y FABRICAS

l. Quan vas comen\=ar
al coJ.legi Arabell?

Vaig comen~ar al
col.legi I'any en que es va
ticar en funcionarnenl. Jo
era del grup de les petites:
Ird'EGB. Nomésérem 8 a
classe. Després van anar
comen\=ant noves compan
yes i quan !eiem COU ja
érem més.

2. Tens contacte amb
companyes teves del nos
tre coJ.legi?

Sí, la veritat és que el
meu grup d'arnigues de
Llejda el formen gairebé en la seva totalitat de companyes
del col.legi. De vegades hem intentat fer un sopar per reunir
nos tates pero com més passa el lemps, cada vegada és més
difícil.

3. Que el sembla l' Associació d' Antigues Alumnes del
coJ.legi?

Em sembla una idea molt bona i em sap greu no poder-hi
participar més per estar molt temps fora de L1eida. Crec que
les promotores estan fent una bona feina ja que resulta molt
difícil posar-se en contacte i mobilitzar a tanta gent.

4. Quin record guardes de la teva estancia a l' ArabelI?
Molt bo record. Al col.legi vaig coneixer gent fantastica i

a les meves millors amigues tal com ja he dit abans. També
vaig rebre una bona forrnaci6 que m'ha preparat per al m6n
professional com per al m6n de les relacions amb els altres.

5. 1de les professorcs que vas tenir?
Destacaria que moltes d'elles van arribar a ser realment

amigues nostres i no solamem aquella persona que arribava a
c1asse i ens explicava la lIi~ó. Si he de parlar concretament de
la meva carrera, puc dir que la forrnació que vaig rebre a la
c1asse de ciencies m'ha ajudar molt alhora de encarar-me a la
Universital.

6. Com recordes la teva entrada a la Universitat?
Amb molta por, com a tal el món. Va se per a mi un can

vi de ciutat, deixar de viure amb els meus pares per anar a un
col.legi major on no coneixia a ningú i comen\=M la carreta i
tot el que aixo suposa. Pero després deis primers mesos ¡una
vegada habituada tot va anar molt oo. No em sap gens de greu
haver anat a Pamplona, sin6 tol el contrari, he conegut gent
molt maca i he pogut estudiar realment el que volia.

7. Explica exactament quin es el premi que has guanyat
ara i el que vas guanyar I'any passal?

Em van donar el Premi extraordinari fi de carrera de la
meva promoci6 de la Universitat de Navarra (número 1).
Aixo em va donar )'opció a presentar-me als premis nacionals
de fi de carrera. Després de unes quantes eliminalories em
van donar la Menci6 especial pels meus estudis de fannacia i
pel meu currículum.

8. Que et suposa aquestos premis?
EIs dos premis tenen importancia sobre tot a nivell acade

nUc i de currículum de cara al futuro M'han facilitat a que en
donessin una beca del Ministeri d'Educació i Cultura per a les
meves de::;peses durant aquest període que he iniciat ara dedi
cant-me a la investigaci6.

9. Que estas estudiant actualment?
Actuahnent estic fcnl els cursos de doctoral a la Univer

sitat de Navarra en el programa "Biofarmacia, farmacocineti
ca i qualitat de medicaments". Al mateix temps he comen~at

la meva tesi doctoral al depanament de farmacocinética amb
el títol de "Estudio de las alteraciones in vivo de los niveles
de prostaglandina en rata mediante relaciones farmacocinéti
cas-fannacodinámicas: Aplicación a fármacos antiinflamatoM

rios no eSleroideos". Aquest tema d'actualitat esta estudiant
se simultaniarnent en diverses universitats.

10. Quins són els teus plans de cara al futur?
Tinc programat una estada per a [er el doctorat a Uppsa

la (Suecia) de dos mesos per al proper octubre subveocionat
pel ministeri per aprendre noves tecniques de rnicrodiMisis.
Els dos anys següents tomaré lIargues temporades. Una vega
da hagi acabat la tesi, no descarto fer uns postdocloral fora
d'Espanya.

Entrevista a Mariona Josa,
antiga alumna del col.Iegi Arabell

Tel. 736033

AIRE ACONDICIONADO, T.V. y VIDEO
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eosenyar a realitzar plats que
no requereixen la utilització
de fogons, ideal per I'estiu.

Aquel! mateix dia, després
del curs de cuina, i com a clo
enda del curs 97-98, es celebra
l'Assemblea anual ordinaria
de J' Associació, per tal d' in
fOll1lar a tots els seus membres
sobre l'estat de comptes i els
objectius previstos per ¡'any
vinem, fer una valoració del
C1m que es rancava i renovar la
junta directiva.

Aquest ha estal el segon
any de vida d'aquesta asso
ciaci6. Atesa la seva joven
tut, encara li queda molt per
aprendre, per rectificar i per
prosperar. Pero des de lajun
ta seguirem treballant per
aconseguir que no quedi ni
una sola amiga alumna fora
de l'Associaci6 i que aques
ta doni als seus membres tor
a110 que aquests n'esperen.

Antics alumnes

El dissabte 7 de mar"
l'Associació d' Antigues
Alumnes, amb la col·labora
ció d'alumnes que actual
ment cursen, BUP, CaD i
ESO, vam programar una
festa infantil. Per comen\=ar
els nens i nenes lenien pre
parats molts jocs distribuns
en un circuit que havien de
recórrer. Un cop finalitzat,
va ser el tom de l'actuaci6
del grup d'animació CLAS
CAMOLLS, que va fer ba
IJar a grans i petits. Un bon
berenar va posar punt i final
a la festa, a la qual van assis
tir gairebé cent cinquanta
nens que s'ho van passar
d'a110 més bé.

1ja com a última activitat
d'aquesta temporada, el dis
sabte 23 de rnaig es va fer un
curs de cuina, impartit per
Antonia Barahona, especia
lista en dietetiea. que ens va

- Viatges d'esports
- Organizacions culturals
- Despedides de solters
- Bodes, batejos. comunions...

AUTOCARSAZCON

Tast de vins, de quatre dies de
durada, durant els quals es
van impartir les nocions basi
ques per poder gaudir deis
vins, aprendre a diferenciar
los i a escollir el més adequat
per a cada ocasió. El cues va
anar a carrec de I'antiga
alumna Ester Llovera, diplo
mada superior en Enologia.

Arribant al mes de desem
bre, i donat que ens apropa
vem a les festes de NadaJ,
varo organitzar un curs de
Decoració Nadalenca, que va
coordinar la també exalumna
Pilar Quintana, tecnica en
Jardineria. Durant les quatre
hores de que constava el
curs, repartides en dos dies,
se'ns va ensenyar a realilzar
uns guarniments per la llar
molt originals i econonUcs.
El curs va tenir molt exit i, a
més de divertir-nos, les parti
cipants varn aprendre una
mica més com decorar la
casa amb motius nadalencs.

El dia de Santa Uúcia es
va celebrar un sopar al res
taurant Comtes d'Urgell que
va comptar arnb l'assistencia
de prop de dos-cents exa
lumnes d' ArabeJl i Terrafer
roa. L'acte, organitzat con
juntament per les associa
cions del dos col.legis, va
estar amenitzat pe] famosís
sim grup musical The Canas
Blancas for You, la qua! cosa
va allargar la festa fins ben
entrada la marinada

- 25 places + conductor
- Excursions fi de curs
- Viatges escolars
- Excursions
- Viatges organizats

TI'I.: (977) 40 60 23 - Td. mi,hil: 907 24 72 18

ANTONI MARTÍNEZ COSTA
el. De la mola, 28 - 43791 ASeÓ (Ribera d'Ebre)

Tatxo Benet en l'acte de presentació de l'associació d'antics alumnes
L'actual maxim accionista de la VE L1eida és antie alumne de la 1.' Promoció

Durant aquesl curs acade
mic ¡'associaci6 d'antigues
a1umnes del col.legi ArabeJl
ha continuat la seva tasca
intentant tomar a reunir a
totes les eompanyes que han
passat pel col.legi. i així, dia
a dia, anar augrnentant el
nombre de associades.

Les activitats d'aquesta
temporada 97-98 van co
men~ar amb J'assemblea
d'antics alumnes que es va
celebrar a Saragossa els dies
7, 8 i 9 de novembre. Allí ens
vam reunir un gran nombre
de gent de tot I'Estat i plegats
varo treballar en les diferents
ponencies propasarles:

Ponencia 1: Els anties
alumnes, el relleu deIs pares
prornotors

Ponencia 2 : Oei i temps
Jliure

Ponencia 3: Les associa
cioos en les diferents etapes
de la vida deis anties alumnes'

Pero no tal va ser trebalI,
perque en el decurs de la tTó
bada els participants també
vam teoir temps per divertir
nos de valent. Aixi, la nit del
dissabte es va celebrar un
sopar de gala i després una
gran festa fios a la marinada.
D'aquesta manera varo tomar
de Saragossa amb les bateries
ben carregades i disposades a
afrontar el nou curn.

A finals de novembre ¡,
per segon any consecuriu, es
va fer el Cues d' iniciació al

Tatxo Bene~ antic a1umne de la pri
mera promoci6 va tomar a Terrafenna
com a maxirn accionista de la UE Llei
da i va protagonitzar una taula rodona
per a parlar del futur d'aquesta entitat.
En aquest acte hi va assistir també el
regidor d'esports de la Paeria, el Sr.
Bemabé Hemández i el també antic
a1umne i membre del consell d'adnU M

nistració de la VE Ueida, el Sr. Toni
Bosch. CarIes Enric Rorensa, com a
membre de la junta directiva de l' Asso
ciaci6 d' Antics Alumnes va moderar la
taula rodana a la que hi van assistir varis
antics a1umnes, pares d'antics a1umnes
i professors, destacant entre el1s el Sr.
Ramon Mateun pare del jugador del FC
Barcelona Jofre Mateu.

L'acte és va iniciar amb una roda
de premsa en que és va presentar l' A
sociació d' Antics Alumnes de Terra
ferma.

,
Gran Exit en els actes organitzats per l'Associació

d'antigues alumnes del col.legi Arabell
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de acuerdo con sus capacidades perso
nales".

Según Juanjo Javaloyes: "no se trata
sólo de que los alumnos adquieran cono
cimientos por el mero hecho de aprender
los, sino y sobre todo de que aprendan a
aprender". Para conseguirlo este progra
ma presta atención especial a las áreas de
Lengua y Matemáticas, ya que de éstas
dependen multitud de conocimientos
como la lectura comprensiva, la perfec
ción en el lenguaje, la riqueza de vocabu
lario, el cálculo y el razonamiento lógico
o el desarrollo del sentido crítico.

Para favorecer el pensamiento lógico,
los alumnos de Fomento utilizan el aje
drez. Gracias a este juego los alumnos
desarrollan aspectos intelectuales, de
aprendizaje y de personalidad. El juego de
la ajedrez facilita el desarrollo del razona
miento abso'acto, fortalece la atención y la
concentración, entrena en la toma de deci
siones tras la reflexión y el análisis de las
circunstancias. así como la asunción de
responsabilidades ante la decisión adopta
da", señala Juan José Javaloyes.

En esta etapa los alumnos también se
topan con un plan de formación en valo
res que les hace valorar virtudes como la
sinceridad, la libertad, el respeto por los
demás, la tolerancia, etc; o las denomina
das "zonas de trabajo" en las que se
potencia su iniciativa, el trabajo en equi
po, a la vez que se favorece la atención
personal a cada alumno.

www. Fomento. edu

AUTOCARS

SEMPRE AL SEU SERVEI
TELEFON: 973 17 00 24

Alcanzar una perfecta formación inte
lectual y humana son los objetivos del
proyecto Snipe de educación Primaria.

Juan José Javaloyes: "Querernos que
cada niño alcance su máximo desarrollo

Formación intelectual y humana

Este tipo de educación, como afirma
Juan José Javaloyes, "no crea niños pro
digio sino que consigue que cada niño
alcance su máximo desarrollo de acuerdo
con sus capacidades personales".

.A.

Los idiomas son fundamentales a
estas edades. Los responsables del pro
yeclo señalan que "el aprendizaje del
inglés les resulta igual de fácil que el de
su lengua materna. A estas edades los
niños tiene una gran facilidad para los
idiomas, lo (mico que debemos hacer es
aprovechar esa capacidad natural median
te la estimulación adecuada". Los cole
gios de Fomento aplican un sistema pro
pio de enseñanza-aprendizaje del inglés.
desarrollado por su Centro de Investiga
ción y Desarrollo.

HES DE A .. QUIL";

Teléf,.40176 - 400774
M O N Z O N (Huesca)

Murel, 11

Educación en valores, idiomas ynuevas
tecnologías las claves del proyecto

educativo de los colegios de Fomento

Proyectos Optimist y Snipe basados en la educación temprana

El secreto de eslos resultados, señala
Juan José JavaJoyes, Director General de
Fomento, está en los proyectos educativos
yen las metodologías aplicadas. El proyec
to Optimist de Infantil (en Fomento todos
los programas educativos llevan nombres
de clases barcos) aplica metodologías inno
vadoras como los UBits de inteligencia",
aplicados por ordenador. Consisten en una
serie de informaciones que, presentadas al
niño con una periodicidad y frecuencia
adecuadas. le ayudan a desarrollan la capa
cidad de atención y la memoria, además de
ampliar el vocabulario y sus conocimien
lOS. "Bits de numeración y cálculo", seme
jantes a los anteriores, que facilitan el inicio
de los más pequeños en el cálculo mental.

Un proyecto educativo para los
profesionales del futuro

Los alumnos de los colegios de
Fomento, desde los 3 años. reconocen la
música de Vivaldi o la de Mozan., identi
fican cuadros de Velázquez, utilizan
indistintamente castellano o inglés. se sir
ven de ordenadores en su educación o
aprenden a leer antes de los 6 años. Estos
son los resultados que está obteniendo
Fomento de Centros de Enseñanza, insti
tución educativa que en Sevilla tiene los
colegios Entreolivos y Tabladilla, con sus
proyectos educativos para la Educación
Infantil y Primaría, respectivamente.
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Estela Farreres i A1wnnes de Ir i 20 d'ESO

servit de massa sinó hagués estat per la
col.laboració i participaci6 de tantes i tantes
persones que van ajudar-nos en la nostra
campanya de Mans Unides.

Així dones, en nom de les alumnes de
Ir i 2n d'ESO gracies a tolS i totes: al per
sonal i als professors i professores tant d' A
rabell com Terraferma, a tots els pares,
mares i famílies i també a les alumnes de
Primaria, BUP l COU. Gracies a tots per
venir a veure'ns el dia de la Diada Familiar,
gracies per comprar tires pel nostre soneig.
Gracies, en fi. per haver-vos fe! resso del
nostre projecte, perque entre tots i totes
hem posat el nostre particular granet de
sorra per col.laborar amb Mans Unides i
així poder millorar, encara que sigui molt
Heugerament, la greu situació en que es tro
ben molts nens i nenes del Tercer Món.

Ah! 1moltes feJiciracions a les dues guan
yadores del nostre soneig: les professores Anoa
Farré i Anna Oromí, les quals van comprar els
dos números afortunalS: el 7054 i el 71 OO.

Jordi Viladrosa i Clua
Cap d'estl/dis del col·legi Terraferll1a

lent, flexible i orientador. Als nostres centres, el Projecte
Soling dóna fom,a a una metodologia en l'exercici fet
vida d'uoa educació en la qual el treball acomplit i aca
bat, ben fel, po ara els millors fonaments per als estudis
universitaris posteriors i per a I'exercici competent d'una
professió en el futuro

Per últim, el que és primer: com que cada alumne és
diferent i cada famOia és singular, el nostre pla d'acció
tutorial s'adapta a cada cas: cada alumne escull el seu
tutor ja des deis primers cursos de Secundaria i compta
amb un projecte personal de millora que singularitza I'a
fany de perfeccionament que té tota persona. Cada tutor
és més que aixo: és un preceptor que esdevé assessor del
noi-a j de la seva família perque entre tots facin realitat
les aspiracions nobles de tots plegats.

Campanya de mans unides
Aquest ha estat el primer any que les

nostres alumnes de primer i segon d'ESO
han organitzat la campanya de recollida de
diners per Mans Unides. També per prime
ra vegada ha estat una iniciativa emmarca
da dins les Activitats d' Acció i Servei
Social, les AASS, les quals formen part del
currículum de la nostra Secundaria, la de
les escoles de Fomento Centros de Ense
ñanza, i s6n un rnitja més per a la formaci6
persooal de les nostres alumnes.

Volilria aprofitar aquesta oportuniat per
felicitar-vos, sí a vosaltres, a les alumnes de
1r i 2n d' ESO, sobre tot pel vostre esforl' i
dedicaci6 en I'organització d'aquesta acti
vitat. Unes pintant figuretes, altres elabo
rant els posters, unes altres venent tires pel
soneig o animant a la gent a visitar la nos
tra "paradeta" de la Diada Familiar. Entre
totes hem aconseguit col·lectar 102.885
ptes., amb les quals, coro totes vosaltres ja
sabeu, contribuYrem a la bona causa de la
construcció d'una escola a la ciutat d'lrin
ga, a Tanzania.

De tata manera aquest esfofe; no hagués

ció la qual cosa implicara una diversificació fonnativa
més gran. L'eslructura del pla d'estudis del batxillerat,
)'aproparem més als dissenys curriculars de les universi
tats i continuarem atorgant una atenció preferent a l'acti
vitat orientadora. Així dones, el nostre bat.xiLIerat tindra
un horari de 30 hores sermanals que representen unes
2100 hores alllarg de I'etapa. El 36% de I'horari lectiu
es destinara a materies comunes per a tots, un altre 45%
el configuren rnateries propies de la modalitat escollida i
el 21 % restant rocuparan altres rnateries optatives, cre
dits propis i el treball de recerca.

De fet, I'aprenentatge deis coneixements en la nostra
epoca ja no es una exclusiva del professorat, que estava
acostumat a tenir I'últirna paraula en la transrnissió del
saber. Els objectius del nou batxillerat s'adrecen més
aviat al desenvolupament de capacitats de raonament,
vinculades al principi d' "aprendre a aprendre". El model
de batxillerat que assumim pretén ser integrador, poljva-

M. Pilar Ruiz

I er i 2n d'ESO porten a tenne tot un
seguit d'activitats que els penneten par
ticipar activament en la vida social i aju
dar els altres, realitzant obres de servei
durant tal el curs escolar.

Per aixo són les millors preparades
per organitzar ¡motivar tot el col.legi en
les ja tradicionals campanyes de solida
ritat: Domund, recollida de les joguines
per a la Creu Roja, alirnenls per a la
Parroquia de la Merce del barri de la
Mariola i per I'asil de les germanetes
deis pobres de Torrefarera, dioers per
Mans Unides, etc. Gracies, clpncs, a
aquestes nenes i a la professora encarre
gada de les AASS.

Activitats d'acció i servei social

Solidaritat, companyia, ajuda, col·
laboració, capacitat d'escoltar, amabilitat,
són paraules que amb freqüencia escoltem
i pronunciem, pero que no sempre trobem.
Els motius s6n les nostres feines inacaba
bles, els nostres assumptes, tots molt
impoltants i les accions solidarles de com
panyia, de preocupació i ocupació en les
coses deis altres, són poc viscudes, espe
rant l'anibada deis dies de les grans cam
panyes de recollida, de... , de..., de...

Les alumnes d'ESO d' Arabell tenen
I'ocasió d'exercitar aquests valors gra
cíes al programa de les AASS (Activi
tats d' Acció i Servei Social), que és una
de les activitats definidores del oostre
cada vegada més conegot projecte VAU
RIEN de Secundiuia. Les alumnes de

A Europa s'ha obert el debat polític sobre els progra
mes educatius del segle XXI per tal d'assolir I'objectiu
principal de construir un "espai educatiu europeu aben i
dinamic". A Catalunya. el eurs vinent. s'implanten de
forma generalitzada els estudis del nou batxillerat previst
en la LOGSE que provoca un canvi substancial en els
conLinguts i en )'orientació d'aquest tram educatiu preu
niversitari. 1 a Terraferma i Arabell eos obrirem pas als
nQus escenaris i posarem els nostres alumnes en les dis
posicions més favorables perque siguin capa~os d'inver
tir adecuadament el seu propi capital: la imprescindible
voluotat de treball, I'aplicació practica de les diverses
habilitats i tecniques d'aprenentatge, i )'aprofundiment
en aquelles actituds i valúrs que inspiren el nastre pro
jecte educatiu.

Estem convenl'uts que els nostres estudiants de batxi
lIerat (un cicle educatiu de dos cursos: 16-18 anys) veu
rao incrementada I'opcionalitat i el nivell d'especialitza-
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Eduard Serrabou
Professor d'anglés del

coUegi TerrafemlO

han aconseguit resoldre. Ara els
toca la zona de Speaking. En el
centre de la e1asse es troben unes
taules en disposici6 circular en
les quals es troba el professor.
Primer resoldran els possibles
dubles que hagin tingut. Acte
seguit el professor iniciara una
conversa amb elJs en la qual els
pregunta de tal manera que, amb
distintes variacions sobre el
mateix tema, els nois arriben a
automatitzar les respostes sense
necessitat de traduir (d'aixo
mateix s'intenta escapar). TOles
les preguntes base surten del
Syllabus del ¡libre de text. Amb
els grups més avan9ats és més
B.ciJ i interessant mantenir una
conversa sobre algun tema que els
interessi ("TitAnic" últimament
per exemple) i s'hi intercalen les
pregumes directes a cada un deis
components del grup que es
veuen així impulsats a participar.

anar a la taula gran d'Arts &
Games. Allí juguen amb els dife
rems jocs de que disposem en el
departament d'angles (dominó,
cards, jocs magnetics, etc.) Tam
bé s'usa aquesta zona per a la
lectura recreativa. Al costat de la
taula hi ha una biblioteca mobil
amb unes 90 lectures graduades
en dificultat de I a 12. Han de
trobar el seu nivell i lIegir-se en
els diferents dies el IJibres del
seu nivell i anar progressant o
repetint. Després de la lectura
d'un d'aquells lIibres poden
esgotar el temps que els queda
amb J' ús deis diccionaris,
comics de Tintín i lIibres varials
que faciliten als xavals la fami
liaritat amb els IJibres d'angles i
que els mouen la curiositat a
aprendre coses noves que els
poden interessar o senziJIament
a passar una bona estona amb la
lectura.

Durant tot el recorregut per
les diferents zones s'han de tenir
a ma la llibreta en la qual s'ano
ten els dubles que han trobat i no

ENGLISH SUMMER COURSE

Durant el mes de juliol, els nens i nenes de 2 a 7 anys que ho desit
gin, podran realitzar un curs díangles al col.legi Arabell. Líhorari
ser* de 9 a 1 del matl i per als que ho demanin tambE hi haur* ser
vei de menjador. Aquest curs estará atEs per personal professional
i durant el dia es realitzaran diferents treballs en grups i tallers, per
exemple: teatre, ordinadors, jocs variats, videos, contes,i canáons
entre díaltres. Tambe hi haura una piscina on es podran refrescar.

Per a mas infonnaci6 trucar al col.legi Arabell de 9 a 2:
973243950

bé els hi agraden. Aquest es I'ú
nic equip que, després de la pri
mera part de e1asse han de can
viar de llac, deixar les tauJes i
asseure's comodament en una
cadira. El capiti't es el qne s'enca
rrega de repartir els auriculars a
cada un deIs components del seu
equip id' apagar el vídeo al fina
litzar. La col·locació de la TV no
permet als que no són del grup,
poder veure les imatges. D' a
questa manera, ni s'escolta ni és
motiu de distracció per als altres.
La finalitat d' aquesta zona és que
es diverteixin amb I'angles al
mateix temps que escolten, lIe
geixen, repeteixen -¡ contesten
preguntes (aqnest és I'únic
moment en el qual es fan notar).

Fins ara, tenim dotze alumnes
trebalJant en distintes feines als
que ni se'ls veu ni se'ls escolta
practicament. Aixo permet que
hi ha~ en la resta de l'aula un
ambiem relaxat en el qual es pot
conversar, lIegir i treballar
comodamem.

En la proxima hora els tocara

ga de manejar el cassette el
capiti't de l'equip.

A! dia següent J' equip passa a
asseure's en la zona de la televi
sió que, practicament, motiva
per sí sola. Pero afortunadamenl,
les pel·lícules que es veuen tam-

nes (que han seguit les explica
cions en la zona que els corres
pon aquell dia al seu equip) es
posen a treballar per grups. Cada
dia els toca una zona distinta,
que repeteixen als 4 dies amb
activitats diferents.

Les distintes zones són les de
Listening, "Telly", Arts &
Games, Reading and Speaking.
En la primera es coHoquen els
components del grup en una tau
la paral·lela a la paret amb uns
auriculars cadascun i realitzen
exercicis com poden ser: escol
tar un conte, qne lIegeixin al
mateix temps i que contemplin
el dibuixos com a guia; escoltar
nna Can9Ó en la qual han d'es
criure les paraules omeses, o
descobrir errades en la lIetra etc.
Escolten i llegeixen al mateix
temps amb una motivació per
I'atenció. Durant el temps de
que disposen poden repetir-ho
unes 3 o 4 vegades depenent de
la feina que els toqui realilZar.
S'aprofita aquesta zona per tre
ballar els cassettes de la col·lec
ció Sesame Street (chants,
poems, readings, i tests que els
nois han d'anar fent). S'encarre-

zones i s'aprofita per portar a
terme les diferents rutines
(Wbat's lhe wealher like today?
, per exemple) de cada cJasse
que van calant en els alumnes
sense adonar-se'n ni ells ni
nosaltres. Acte seguit, els alum-

L'aula d'angles de prilllaria és ja una realitat
L'aula d'angles de Primana

de Terraferma és ja una realitat.
Esta concebuda amb la idea de
facilitar i desenvolupar en els
xavals les distintes habilitats per
a l'aprenemalge de la llengua.
Es tracta no solament de multi
plicar "I'input" en angles que
reben configurant en ells les
estructures propies, de forma
que siguin capa90s d'interiorit
zar, aprendre i comprendre idees
globals sobre els textos que es
treballen (Reading and writing o
contes) amb I'únic afany de que
passin una estona agradable;
sinó que també tinguin ocasió de
conversar, preguntar, demanar,
conviure ---en deFlnitiva- en
angles dintre d'un ambient que
ho faciliti.

Així doncs, l'aula esti't pensa
da perque es treballi indepen
dentment en petits grups (de 6
alumnes mAxirn). En cada una
de les e1asses es dívideix el
temps en dos parts iguals.
Durant la primera el professor
exposa el tema previst o realitza
alguna activital: Role Play, bits,
etc. o simplement orienta el tre
ball posterior en les diferents
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ES AULES D'ANGLES
seus pares en la seva llengua materna.
També s'ha d'evitar parlar amb elJs ano
menant únicament les coses en angles
("table", "window", etc.), presentant el
vocabulari sempre a cavall d'una conver
sa o frase ("the table is big and orange",
"1 open lhe window"), tal i com es parla
normalment i corn elIs aprenen la seva
lIengua. Per altra banda, la professora ha
de parlar sempre en angles per a que els
nens sentin la necessitat de parlar també
en angles.

A les e1asses d'angles d'Educació
Infantil també utilítzem un metode d'en
senyament anomenat Total Physical
Response (TPR). És un métode molt
adequat per aquestes edats primeren
ques, ates que treballa principalment la
comprensi6 auditiva com a etapa previa
a la producció oral. Quan un nen apren
la llengua mare sempre apren primer a
respondre físicament que verbalment les
ordres deis pares. En aquestes edats la
comprensió auditiva del nen sempre esta
per sobre de la seva habilitat verbal. Per
tant el TPR retarda l'etapa de producció
per concentrar-se en la comprensi6
auditiva. La comprensi6 s'aconsegueix
mitjan9ant el comportament físic deis
alumnes que concorden amb els missat
ges verbals rebuts. Sabré si un nen
m'entén si respon físicannent a allo que
jo li he dit que faci.

Pepita Gallart i Olomí
Professora d'anglés del col./egi ArabeJl

OST

els periodes d'atenció deIs nens, que no
acostumen a sobrepassar els 7-JO minuts
un cop comen~ada l'activitat.

En la mesura en que ens és possible,
procurem crear les mateixes situacions i
vivencies a partir de les quals el nen
apren a parlar la seva lIengua materna.
Per tant el metode que utilitzem és un
metode fonamentalment vivencial i d'u
na forma totalment espontania. Ens
recolzem en la leoria Natural Approach
deIs lingüistes Stephen Krashen i Tracy
TerrelJ. AIs nens se'ls ha de procurar par
lar sempre en angles i tal com ho fan els

no comporten cap cansament pels alum
Iles.

La metodologia emprada per al'en
senyament-aprenentatge de I'angles en
aquestes edats no ha de diferir de la
didactica del Parvulari. Ha d'afavorir una
intensa activitat del nenia i, per tant, la
manipulació i l'experimentaci6 han de ser
presents a la cJasse d'idioma. Cal recor
dar que la lIengua no és una finalitat sinó
un vehiele per jugar, conlar i divertir-se;
treballem amb activitats de caracter lúdic,
ja que en aquestes edats el joc és l'eina
bilsica de treball i molts cops els menuts
aprenen a ulililZar la segona Uengua per
que els resulta divertit participar en les
activitats que se'ls proposa a la classe
d'angles.

El ritme de la cJasse ha d'ésser molt
agil i dinamic i per tam la varietat és con
dició indispensable. S'han de respectar

per a fer un bon aprenentatge, inelosa la
nostra mascota.

Els nens d'Educació Infantil passen
dianament per la e1asse. EIs de dos anys
destinen una hora i quart setmanal a
J' angles. EIs de 3 i 4 anys, dues hores i els
de 5 anys en fan 3 hores i quaranta-cinc
minuts a la setmana.

Tenint en compte les característiques
deis alumnes d'aquestes edats, les ses
sions són freqüents i de curta durada.
D'aquesta manera I'aprenentatge és més
efectiu ja que, d'una banda, les sessions
no queden massa espaiades, d'una altra,

LES
El prograllla d'angles a educació infantil

litats molt més favorables que tenen els
nen per a I'nprenentatge de lIengües.
Entenen tot allo que la professora els diu
i poc a poc són conscients de que estan
aprenent en els dos idiomes í, de vegades,
sense adonar-se 1 n, utiliuen paraules i
expressions en angles tant al col.legi com
a casa.

A! nenia se'l posa en contacte di recte
amb la lIengua que esti't aprenent, pero no
se Li exigeix. de moment, cap mena de
producció oral.

A l' Arabell vam creure convenient
destinar una aula per fer les sessions de
lIengua estrangera. Aixo facilita J' am
bientació de J'espai, la identificació aula
lIengua i els diferents agrupaments d'a
lumnes (treball en parelles, petits grups.
...). A I'aula d'angles tenim els nostres
bits, cassettes, pOsters, lamines d'obser
vació, contes i tal el material necessari

Fa poc lIegia en una entrevista a Maria
Dolores Rius, doctora en Pedagogía i
experta en Psicolingüística, que en els
primers anys de la Reforma va afirmar en
una reunió al Ministeri que la innovació
més gran que es podia introduir al'esco
la era ensenyar des deis tres i quatre anys
dues lIengües nacionals i dues d'estrange
res. La proposta, deia, va fer riure als seus
interlocutors pero amb el pas deis anys i
les investigacions fctes en aquest sentit
s' ha comprovat que no solament és possi
ble a nivell pedagogic sinó que J'ensenya
ment-aprenentatge de lIengües estrange
res en aquestes edats primerenques s'ha
convertit en una autentica i creixent
demanda social i una necessitat a la que
ens hem d'adaptar.

Són molts encara els que pensen que
en aquestes edats a allo que realment
s' ha de donar prioritat és a la lIengua
materna o familiar, pero tots els experts
coincideixen en afirmar que aquest és el
moment optim. Encara que també és
possible aprendre idiomes en etapes pos
teriors, hem de ser conscients de que
d'alguna manera, amb el temps, hem
perdut mol tes dc les avantatges que
lenen els neos.

El programa d'angles que estem
desenvolupant a Educació Infantil al
col.legi Arabell és el programa SMALL
B1RD. Es basa en un principi d'indiscuti
ble sentil comó: comenfar el més aviar
possibJe. La idea primltria, fonamental, és
que s'ha d'aprofitar al mAxim les possibi-
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proyecto ATE.net incorpora entre
sus novedades un Internet filtra
do. Merced a una conexión espe
cial los alumnos pueden bnscar
información en Internet con la
seguridad de no toparse con con
tenidos no requeridos como dro
gas, sexo, violencia o sectarismo,
señala Silvia Pradas.

Durante el curso que viene,
ATE.net segnirá implantando
nuevas aplicaciones que facilitan
el aprendizaje. Los alumnos de
primaria dispondrán del Edu
Broker. una aplicación especial
mente adaptada para esa etapa
educativa. A través de audicio
nes, animaciones e hipertextos,
los alumnos podrán aprender de
una forma dinámica y motivado
ra. Los alumnos de infantil dis
pondrán, por primera vez en
España, de una aplicación pen
sada para aprender a leer a través
de un programa La Magia de las
Letras que combinando música,
cuentos, juegos y animaciones
convertirá el afán por aprender y
la lectura en una diversión.

www.aíeneí.edu

familiarizan con los instTumentos
informáticos. Comprobar los
conocimientos de una asignatura,
consultar bibliotecas de otros paí
ses o utilizar perfectamente apli
caciones como Word y Excel es
posible gracias a ATE.net.

Las aplicaciones de ATE.nel
son pioneras en el panorama

educativo español

Ona de las grandes ventajas de
AlE.net es sin duda la facilidad
para aprender desde cualquier
lugar. Al ser un proyecto que se
realiza a través de la red, ofrece la
posibilidad a todos los usuarios de
poder utilizarlo desde casa. Gracias
a una conexión a Internet filtrado
muchas familias disfrutan del acce
so a todas las aplicaciones educati
vas que sus hijos tienen en clase
WebBits y WebTutor, así como
diversa información como páginas
de interés educativo, libros, pelícn
las, datos de su colegio, etc.

Siguiendo las recomendacio
nes del Consejo de Europa, el

males, árboles, pintores; escucha
rán música clásica; aprenderán
letras y números; o disfrutarán de
cuadros famosos. y todo para
estimular su curiosidad, enrique
cer su vocabulario, estimular su
memoria y capacidad visual, de
una manera divertida y eficaz.

Los alumnos de primero de la
ESO han utilizado este año el
WebTutor, una aplicaci6n que les
ayuda a comprobar sus conoci
mientos y a progresar en cada una
de las área curdculares. El progra
ma les facilita 1.000 preguntas
por área curricular que cada alum
no contesta a través de una prueba
personalizada. Este sistema per
mite que el profesor conozca al
momento en qué unidades es
necesario insistir más. o preparar
ejercicios totalmente personaliza
dos a cada alumno para que afian
ce en un determinado contenido.
Gracias al WebTutor la personali
zaci6n es una realidad palpable.

Estas aplicaciones, únicas y
pioneras en el campo educativo

español, han sido experi
mentadas antes en aulas
piloto de colegios. Desde
la Educaci6n Infantil has
ta COU los alumnos se

les primeres marques per a
I'oficina moderna: fotocopia
dores, esca.nners, impresso
res, faxs, maquines multi
funcionals ...

los tres años los alumnos de
Fomento se ayudan del primer
programa de ATE.net, los Web
Bits. Disponibles en CD. los
Web8ils son una forma divertida.,
nalUral y alracliV3 para que los
pequeños vayan familiarizándose
y aprendiendo con el uso del
ordenador. A través del programa
irán conociendo el nombre de ani-

Gestetner

tecnología
d'avantguarda

"Facilitar la incorporaci6n de
todos los componentes de la
comunidad educativa: padres,
profesores y alumnos, utilizando
las nuevas tecnologías y aumen
tar la eficacia de los procesos
educativos", constituye, según
Silvia Pradas, directora del pro
yecto, el objetivo de ATE.net, un
proyecto pionero de Fomento
basado en las nuevas tecnologías.
que ahora cumple su primer año
de implantaci6n en los colegios
de Fomento.

Durante estos meses los
alumnos y profesores han podido
disfrutar de las ventajas que este
proyeelO ha aporlado a la educa
ción: mayor comunicación cas3
colegio; mejora de la. técnicas de
aprendizaje; un medio distinto
para aprender y -por tanto
mayor atracción y motivación de
los alumnos; desarrollar una edu
caci6n más personalizada, permi
tiendo acomodar las distintas
actividades a las peculiaridades
de cada niño; el uso de Internet
como herramienla de documenta
ci6n; o la posibilidad de analizar
errores y corregir errores.

ATE.net es un proyecto de
educaci6n pensado para su apli
cación a través de la nuevas tec
nologías, que ha sido desarrolla
do por Fomento de Cel1lros de
EnscñanLU. e\ Banco de Santan
der. Telef6nica y la Escuela de
Ingenieros Industriales de la Uni
versidad Politécnica de Madrid.

Todos los alumnos de Fomen
to durante un año han trabajado
con las aplicaciones que ATE.net
ha puesto a su disposici6n. Desde

El proyecto más moderno de Fomento cumple un año

ATE.net, un curso disfrutando de las nuevas tecnologías

Impremta • Ofimatica • Servei tecnic • Moble d'o{icina

Av. de la Pau, 18·25230 ftfOlLERUSSA . Fan I fax 973 71 1274· Fan 973602582
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AUTOCARS
Políg. indo Torretarrera

Cami de les Comes, sIn

Tel. 973 75 00 90
Fax 973 75 02 52

25123 TORREFARRERA (Ueida)

El següenl a venir al eol·legi va ser
el professor d'historia medieval i
director aeademie del 700 Aniversari
de la UdL, Dr. loan Busqueta, que ens
va donar a coneixer la historia de la
universital durant els seus 700 anys
d'existencia que recentmenl hem
commemorat.

També va venir en horari no esco
lar el doctor en psicologia Jesús Pove
da, que tracIa amb els assistenlS un
tema actualment de moda, la violencia
en l'adolescencia. Va ser una xerrada
informal, que va trencar amb la monD
tonia que sempre es por trabar en pro
grames d'aquesta mena.

Un deis darrers a visitar-nos va ser el
direclor de la Cadena Ser de L1eida, el Sr.
laume Serra, que eos parla sobre el pas
sa~ presem i futur de la radio Ueidatana.

CIRCUITS, RESERVES
HOTEL5 AViÓ

CERVERA ALMENAR
Tel. 531110 Tel. 77 02 23

~
W--

El eol·legi Terraferma sempre ha
destacat per fomentar l'ensenyament
en tots els seus ambits, per aixb és
costum que vinguin sovint al centre
persones del m6n laboral i cultural per
explicar les seves idees o opeions que
ens ofereixen.

Durant el curs s'han anat impartinl
xerrades amb doctors, rectors d'univer
sitalS o direetors de eadenes de radio.
El primer a venir va ésser el Dr. Cer
vós, rector de la Universitat Internacio
nal de Catalunya, que va explieat les
opeions i avantatges que es podien rro
bat els alumnes que volguessin estu
diar en aquesta universitat de Barcelo
na. Aquesta xerrada va tenir lIoc en
hores extraescolars, per la qual cosa hi
varen assistir principalment els pares i
els alumnes de 3r de BUP i COU.

Cami Ponl d'Espadós, sIn

Tel. 973 77 02 23
Fax 97377 11 71

25126 ALMENAR (L1eida)

AUTOCARS
CAMIONS AMB GRUA

_"'6

Relacions socials: la Uuita
contra el dmcer

~11

Mira qui parla
Xerrades de qualitat per a pares i alumnes del Terraferma

El passat dijous, 7 de maig, els alumnes deis respeetius consells de eurs de 2n d'E
SO fins a 3° de BUP de Terraferma van tenir I'oportunilat d'ajudar en la recoUida de
diners eonrra la malaltia del eancer.

En aquesta recollida de fans per invertir en una bona causa van colaborar-hi tam
bé altres eol.legis lIeidatans. Tots els volumaris que hi partieipaven van ser eol·locats
a diferents 1I0es, repartits per tola L1eida: la pla,a Cervantes, a Cap Pnnt, a la earre
lera d'Osea, a Balilfia, a la Pla,a Europa, al Pryea, etc. Els grups eren enrre dos i rres
persones, dirigides per senyores de l' Associació contra el cancer.

Es va quedar a les nou del matí amb els voluntaris, que van ser deixats a les res
pectives taules. A partir d'aquí ens van donar cintes i enganxines per repartir, a I'igual
que cintes per col·locar-les als rerrovisors del eotxes. La reeollida va ser bastam bona
i amb gran al·licient huma: L1eida va respondre segons les expectatives.

Despres de rreballat cinc hores, I'autoeat ens va passar a reeollir a les dues. Es van
guanyar més de cent cinquanta mil pessetes més que I'any passat. Tot un exit.

l'oci i la diversi6: es tracta de descan
sar per renovar les forces o descansar
per oblidar?

SIGNIFICAT DE L'OCI

Ocio Paraula derivada del lIatí
otium, de significat originari molt posi
tiu tant a Grecia com a Roma. Ciceró
caracteritza a I'horne autentic peI otium
cum dignitate. Al seu judici, l'home
autentie és aqueU que disposa d'oci, és
a 00, que es pot a ocupaeions lIiures,
agradable per a ell i creadores.

A Grecia, el terme skolé, sinonim
d'oci, es refereix a aquella dedieaeió
lliure a ocupacions que ens agraden i
suposen el desplegatnent i desenvolu
patnem del nosrre esperi!. El rrebaU
perrnet viure i el temps lliure permet
gaudir de la vida. Així ho va dir Aristo
til: ''Estiguem no ociosos (nee otium >
negoci) per a teniT oci".

Segons Aristótil, I'activitat més
alla, és a dir, la eontemplaeió, sol pOl.
reaJitzar-se en I'oci. Es tracta de la
funci6 més alta de l'enteDiment, capa,
de descansar activament en una visi6
profunda de les coses aportant estats
de felicita!.

patria querida": Patlamem d' Astúries,
Museu de la Mineria, Cenrre de Salva
mem Maritím 10vellanos, partidet atnb
els alumnes del Col·legi Los Robles, Sat
dina a Cudillero a peus del Camabrie. No
esta maJament, oi?

El dijous i divendres varem desembar
eat a Sanlander, abans, visites obligades a
Cangas de Onís, Covadonga i Santillana
del Mar. Santander, una ciutat totalment
abocada al turisme ens va impressionar a
tots: el Palau de la Magdalena, la platja, el
pare de Cabáeeno.

Per últim el dissabte vam iniciar el
retom cap a casa passant per Bilbao afer
una visita de cortesia.

Esgotats del viatge, del treball, de tot
el que havíem descobert, vam arribar a
L1eida amb unes ganes terribles d' agafar
elllit i no deixar-lo escapar durant mol tes
hores, pero tots nosaltres sentíem dins
nostre que havia estat una experiencia
inoblidable que marcaria aquest curs per
sempre. 1 es que amb la nova organitzaci6
per eredits s'aprén for,a coses i alhora
ens ho passem pipa!

Mate luvilla i Gys Pluim no arriben
a la trentena. Fa dos anys van muntat el
Bar de Copes "La Bolsa" al earrer
Tuse!. MonlSe Ferrer, 28 anys, ha ereat
una immobiliaria a Barcelona. Marta
Ruiz i Alejandra Ruiz, antigues alum
nes de Canig6, de 36 i 25 anys, respee
tivament, dirigeixen un parc infantil
per a nens. Els germans Sorensen desa
fien a les multinaeionals de la informa
tica ofennt les últimes novetats a
c1ienlS espanyols. Albert Momaner, 30
anys, competeix atnb Bocatta y Pans
and Company des d'una alrra sandwit
xeria: El Flautista de Hame/ln.

Cadaseú té la seva propia historia,
pero tots s6n joves emprenedors que
assumeixen les difieultalS i planten cata
al futur. De les seves estones d'oci han
rret la for,a per inieiat i desenvolupat el
seu negocio També, en alguns casos
aquestes estones d'oci han estat la ins
piraci6 de la seva iniciativa.

L'aetitud deis joves davant el des
eans és simptomatiea. Es podria dir
"digues-me com descanses i et diré
com treballes". L'objecte d'aquesta
ponencia és descobrir si la diferencia
enrre els joves emprenedors i aquells
que es rendeixen davant les difieultats
es rroba, també, en la forma d'enfocar

DESCANSAR PERA TREBALLAR MILLOR

Del 25 al 30 del passal més de maig, els
alumnes de 2n de Seeundiuia Obligatoria
del eol·legi Terraferma van rea1itzat el ere
dil de síntesi corresponent a aquest eurs
imitula!: Ciutadans del món. Les finalitalS
generals que I'equip de professors pretenia
aconseguir eren, d'uDa banda, incrementar
el bagalge cultural deIs nois i d'alrra banda
aprofundir en el coneixement d'alguns
deis pobles que formen I'estat Espanyol:
els seus costums, el seu folklore, la seva
historia, la seva vida, ..... per tal d' adoptar
postures de més flexibilitat, tolerancia i
solidaritat envers ells.

Es feia necessari sortir del col·legi per
assolir aquestes finalitats aix.í que, el 25 a
Les 8 del matí, van iniciar un apassionant
viatge cap a Astúries i Cantabria amb la
idea de coneixer més aquestes dues
Comunitats Autonomes.

El dilluns, IOt aprofitant el viatge, va
ser un recorregut molt enriquidor per
paratges plens d'historia i d'art: San
Millán de la Cogolla, Burgos i León. Una
passada!

El dimarts i el dimecres "Astúrias

Els alumnes de segon dí ESO de Terraferma
visiten les Comunitats Autonomes de Castella i
Lleón, Astúries i Cantabria

Antics Alumnes demostren amb les seves
experiencies com enfocar I'oci
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en la recta final d'aquesta prepa
raeió i tant Arabell eom Terrafer
ma els hi volero agrair. Són per
sones joves, generalment antics
alumnes deIs eol.legis, universi
taris uns, professionals els altres,
que, de forma desinteressada,
s'ban ofert per dedicar pan del
seu esdls temps de descans il
preparar i donar paeientrnent Jes
e1asses de eatequesi. Han sabut
entregar el que al tres en el seu
moment van fer per ells. Desit
gem que els a1umnes que aquest
any s'han eonfinmat puguin fer
el mateix si algú del seu voltant
ho necessi tao

Per arribar a aquest aete els
Dais i oaies portaven preparant
se durant dos cursos. En aquesta
preparació han tingut un paper
fonamental les e1asses de eate
quesi setrnanal a migdia, les
classes de religió. els cursos de
reces, la convivencia previa, etc.
Pero també tot un seguit de per
sones. En aquest capital cal des
tacar els pares, sense el valer
deIs quals no haurien arribat a
aquest moment, els professors.
els mossens i, molt especial
ment, els catequistes. Els rnoni
tors i monitores de catequesi han
eol.laborat d'una manera directa

1998

Les primeres Comunions als nostres Col.legis
Dissabte i diumenge 16 i 17 de maig vam celebrar a les Capelles deIs eol.legis Arabell

i Terraferrna les Primeres Comunions deIs a1umnes de Tercer de Primtria. Des del primer
dia tenien molt present que farien la Comunió. Anaven preguntant, aprenent, deseobrint,
moltes coses de la vida de Jess i aquest any, més que mai, volien seguir el seu exemple.

Com cada any,
vam constatar la
perfecta organit
zaeió fruit de la
professionalitat
del Sr. Manel Sa
lud i la Sra. Pa
tríeia Pérez que
silian enearregat
de preparar a1s
Dais i oaies per
aquest dia tan
entranyable. Per
la seva tasca de
sinteressada, mol
tes graeies.

senziJIes i ciares els va esperonar
a ser coherents, a saber donar la
cara, a valer difondre, sense dei
xar-se portar pels defeetes
humans, aquella fe que de pelits
els seus pares els havien ensen
yat i que ara, per deeisió perso
nal, es a dir, lliurement, ells es
comprometien a viure i a ensen
yar a a1tres. A sentir-se orguJlo
sos i segurs de l'Església a la que
penanyien i a ajudar a extendre
la en tots els ambients en els que
ells es trobessin, perque els bene
ficiaris de la mateixa siguin
molts més en l'entrada del Tercer
Mileni de la seva historia.

.. ,.,

envers el seu anterior director i
amie nostre, en Miquel Molins,
que en tantes cerimonies coro
aquesta ens havia aeompanyat.

El senyor bisbe va estar en tot
moment boleat amb els nois i
noies que havia de confirmar. Va
tenir paraules simpatiques i afa
bles per a eadaseun deis que van
anar sortint a lIegir, fer ofrenes,
etc. El moment més direete en
que el senyor bisbe es va dirigir
als confirmants va ser durant
I'homilia. Els va parlar eom si
només hi fossin ells. Era logie
perque el que els havia de dir era
sobretot per a ells. Amb paraules

L1uís Alegret

Una enqnesta sobre I'interes filosofic deis habitants de Lleida obté
el Segon lloc en la xvn convocatoria del premi "Aroan de
Vilanova"

Quatre alumnes del Terraferma
guanyen un premi de Filosofía

Els alumnes de 3r. De BUP del eoHegi, L1uís Alegret, Josep Maga, Jaume Palou i
Jordi Rabasa, obtinguéren el 2n. Premi eonvocat pel Co/·/egl de Doclors i Llicenclors
de Colo/unyo pel seu treball titulat "La filosofía en la calle". L'estudi esta basat en una
enquesta realitzada a la nostra eiutat I preten deseóbrir el grau de eoneixement i d'in
teres que tenen els lIeidatans sobre la filosofía. El treball també inelou una enquesta
portada a cap per Internet.

Els premis s'entregaren el passat dimeeres dia 22 d'abril, en la seu del Co[./egi de
Doclors i Lllcenciars de Cata/unya, a Barcelona. Durant I'aete d'entrega de premis, el
ponaveu del jurat posa de manifestl' originalitat i rigurositat deltreball, va recordar que
ja era la tercera vegada que els a1umnes del eol·legi Terraferrna obtenen aquest premi i
els anima a seguir panieipant-hi en un futuro

El passat 15 de Maig un grup
de 38 alumnes de 2n de BUP
d' Arabell i Terraferma van rebre
de mans del Senyor Bisbe de
Lieida, Mn. Ramon Malla i Call
el Sagrament de la Confirmaeió.
La eerimonia va tenir lIoc a la
Catedral de L1eida a les 8 de la
tarda i va resultar molt lIu·ida.
Tot estava preparat perque els
confirmants es trobessin acom
panyats per un clima que facili
tés l' ateneió i la pregaria. La
Coral "Clamor" de Soses va ser
el responsable de les ean90ns i
de que durant la eerimonia tots
tinguéssim un sentit record

Confirmacions a la catedral de Lleida
El sr. Bisbe confirma a les alumnes d'Arabell i els alumnes de Terraferma
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Alpicat el primer toroeig trian
gular de futbol entre Terraferma,
Claver i Mater. S'imposa el Cla
ver després de derrotar als nos
tres alumnes de BUP per un
ajustat 2-1, i als del Mater per 4
O. Tot i la derrota els nostres
alumnes aconseguiren la segoDa
posici6 després de derrotar el
Mater per 2-1. En deftnitiva
varen ser UDS dies molts positius,
ja que tots els alumnes van con
viure en un ambient distes i més
informal, trencant amb la rutina
habitual deis dies <le classe nor
mal.

Tel 973 28 01 58

• EDREDONES
·CATIFES
·CORTINES
• FUNDES SOFÁ
• MATALASCOS
• SOFÁS
• DETALLS

Bisbe Irurita, 19
(Al costat d'Unipreus)

temps per una sessi6 de vídeo
forum, en que es va poder veure
Ja pel·lícula "La ciutat de I'ale
gria", amb profunds continguts
morals i filosofics. Per les tar
des, com és habitual en les jor
nades culturals, els alumnes van
poder esplaiar-se en els tallers
que volguessin, ja que hi havia
una gran varietat de taUers per
poder elegir coro pirogravat,
estampat de camisetes, socorris
me, premsa,lntemet... Pero com
és habitual I'esport també pren
part en les activitats del col·legi,
i l'últim dia es va celebrar a

després en la desfijada de vestits de paper
elaborant-ne un de ben bonico

Les nenes de primer, segon i tercer de
BUP, a més d'elaborar vestits de paper i
organitzar tata la desfijada, també van
organitzar altres activitats, com un curs
d'informatica i d'internet i un curs de
maquillatge a carrec d'una mare del
col.legi, entre altres. Cal esmentar igual
ment la sortida cultural a la ciutat de Sara
gossa.

vortament, el dret a la vida i la
clonaci6. Abans d'aquest acte, el
director del col·legi, José
Manuel Gutiérrez, ens va pre
sentar les joroades culturals'98,
invilant als alumnes a participar
de manera activa en totes les
activitats. Un altre acte cultural,
en el que els alumnes mostraren
el seu ¡nteres en la música, fou la
representació cómico-musical
de la historia del Rack n'Roll a
carree del grup Abstracters, que
va fer una actuació dividida en
quatre actes. També hi va haver

Els dies 27, 28 i 29 d'abríl van celebrar
se al col.legi les tardes culturals per a tata
la Primaria, ESO i BUP.

Les nenes de Cicle Inicial van fer taIJers
de reeliclatge de plastic on van elaborar
diferents objectes decoratius i també van
aprendre durant tota una tarde les dances
populars catalanes més representatives.

Al Cicle Inicial van fer teatre, van buscar
l'obra que van creure més adequada per a
elles, van escriure els diferents di1l1egs, van
distribuir-se els papers, van
realitzar el decorat i van
assajar fins aconseguir una
bona representaci6 teatral.

Per una altra banda
aquestes nenes van protago
nitzar la desfijada de vestits
de paper organitzada per les
alumnes més grans del nos
tre col.legi.

Les alumnes de Cicle
Superior van fer durant la
primera tarde boles de mala
barisme amb diferents globus
de colors replens d'arros. Un
altre dia el van dedicar a
practicar aerobig, amb la
coJ.iaboraci6 d'una mare de
la classe de sise. Finalment,
també van participar en la
confecció d'uo vestit de
paper que els va quedar d'a
116 més bé.

Els cursos de primer i
segon d'ESO van dedicar les
tardes culturals afer manua
litats, que en el primer curs
van consistir en I'embelli
ment d'una caixa de cartró.
Una caixa que després van
regalar a les seves mares el
Dia de la Mare. Aquestes
nenes també van participar

Varietat d'actes itallers ales jomades culturals de Terraferma
Tots els alumnes van tenir la possibilitat de realitzar tallers del seu gust durant les jomades culturals

Durant els dies 23 i 24 d'abríl el
col·legi Terraferma va celebrar
les joroades culturals. Aquestes
jornades tenien un ciar caracter
distés i formatiu, ja que s'impar
tiren diferents xerrades per els
alumnes de BUP, que el primer
dia pogueren escoltar la con
ferencia del professor de ftJoso
fta del Joan Or6, Joan Manuel
Bueno, que ens presenta el tema
"El món en que volem viure".
Finalitzada la seva actuaci6 els
alumnes exposaren les seves
preguntes sobre temes com I'a-

Activitats per a totes les alomnes en les tardes
Co tora s a Co. egi Arabell
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~ue podem fer aquest estiu?
Informació Arabell: 973 24 39 50
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Públic: Joves
Llanto por la tierra
amada
Olor, Oerrell J, Roodl
Públic: Adult
Shine
Otor. Scott Hicks
Públic: Adull
TheGame
Olor. David Fincher
Públic: Adult

En el nombre del hijo
Otor, Terry George
Públic: Joves

La noche cae sobre
ManhaUan
Otor, Sidney Lumet
Públic: Joves

Michael Collins
Olor. Neil Jordan
Públic: Joves

ROCACORBA (Girona)
Dies: del 16 al 24 de Juliol
Cursos: 3er Ua fet), 4art, 50 i 60 de
Primaria
ACfivitat: Campament per els nens que
els hi agradi l'esport i la aventura, els
jocs i la campetició, la natació i sobretot
passar-ho bé.

ROCACORBA (Girona)
Dies i Cursos: Del 16 al 31 d' Agosl per
els nois de Ir d'ESO
Del 8 al 31 d' Agosl per els nois de 2n
d'ESO i BUP
ActivÜat: Classes d'angles amb
professorat natiu. Per apendre a parlar i
entendre bé la lIengua anglesa d'una
manera pedagagica i divertida. Arnés és
faran campionals de futbol, basquet,
tennis, volei, patins, mountain-bike.
excursions, jocs, gynkames, i molt Olés.

HUESCA (El Poblado)
Dies: Del 20 al 27 de Juliol
Cursos: CaD i Universitaris
Activitats: Seminaris d'arquitectura, dret,
ecanomia. histor.ia, cinema. ciencies de
la comunicaci6, filosofia. Només has
d'escollir els que més t'interessin, A
més, hi hauran activitats com esport,
excursions, ...

Voleano
Olor, Mick Jackson
Públic: Joves

Contact
Olor, Robel1 Zemeckis
Públic: Joves

Camino al paraíso
Olor, Bmce Beresford
Públic: Joves i adulls

Siete años en el Tibet
Dtor, Jean-Jaques Anmaud
Públic: Joves

Volando libre
Olor. Carroll Ballard
Públic: Joves

La historia de Spilfire GriII
Dlor, Lee David ZIOIOff
Públic: Joves

Cap Land
Olor. James Mangold

Videos recomanats

LITUANIA (Vilnius):
Dies: Del 4 al 21 de Juliol
Cursos: BUP, COU i Universitaris
ActivÜat: Dedicarem temps a donar ajut
en un hospilal, a organitzar un Club
d'Estiu per a nens lituans i a restaurar
una església a VOnius, la capital del país
baltic. També hi hanra esport,
excursions, sortides, ...

Mimic.
Dtor. Guillenno del toro
Públic: joves

El color de la nubes
Olor, Mario Camus
Públic: joves

Conspiración
Dlor, Richard Oonner
Públic: joves

El pacificador
Otor, Mimi Leder
Públic: joves

Cara o cara
Dlor, J01111 Woo
Públic: joves i adults

Taran y el Caldero
Mágico
Dlor. Ted Berman i
Richard Rich
Públic: Tots

CLUB D'ESTIU:
Dies: Del 25 de juny al 25 de Juliol
Cursos: 3er a 6é de Primaria.
AClivilots: Estudi Assistit amb professor,
Anglos, informatica, jocs, esport.
acampades, excursions,..

LONDRES (Netherhall):
Dies: Del 2 al 27 de Juliol
Cursos: 2n d'ESO i BUP
Netherhall és una residencia universitaria
situada a la ciutat de Londres, que durant
J'estiu es fa servir per a cursos d'angles
com aquests.

Informació Terraferma: 973 73 70 11

RIALP
Dies: Del l al 5 de Juliol
Cursos: 2n d'ESO i BUP
Activitat: S'organitzara un mundial de
fulbol amb allres equips, a més de jocs,
excursions,...

ll·13ANYS
Els tres pergamins de
Ripoll. Oriol Vergés. Col.
Les Arrels,
El fantasma de Canterville.
Oscar Wilde, Col. L' Alzar.
El castell deis carpats. Jules
London, Col. Esparver,
VEscarabat d'or. E,A,Pol.
Col. L' Esparver,
El fill de la pluja d'or. J.
Vallverdú, Col. Els Grumels
de la Galera.
Aventures extraordinaries
d'en Massagran. Folch i
Torres, Ed, Hogar,
El petit príncep. A, de Saim
Exupery, Col. Elnus,
La casa sota la sorra. J,
Carbó. Col. Elnus,
La rosa i I'anell. Tackerey,
Ed, Juvemud,
Les millors lIegendes
populars. J, Amades, Ed,
Selecla,

LONDRES (Anglaterra)
Cursos: BUP i COU
Dies: I al 31 de juliol
Estada en una residencia amb un curs de
lIengua j cultura angleses, visites
culturals, esports,,,,

LONDRES (Anglaterra)
Cursos: Ir i 2n de Batxillerar
Dies: Primera o segana quinzena d'agost
Estada en una residencia que incIou un
curs d'idioma, cultura i consciencia
ocial. 20 hores de elasses d'anglés,

tasques educatives al barri de Brixton i
activitats d' acci6 social, visites a llocs
d'imeres els caps de setmana.

Alhora es podran fer també diverses
excursions i plan diversos.

VOLUNTARIAT A KRETINGA
(Lituania)
Cursos: A partir de 3r d'ESO
Dies: 12 al 30 de juliol
Les activitals són: atenció a ancians i
neos arfes, c1asses d'angles a neos, i
t3mbé es raran excursions als bascas i
ciulats més importants de Lituania,

GALWAY (Irlanda)
Cursos: 5é i 6é de Prim1uia i ESO
Dies: 29 de juny fins al 27 de juliol
Eslada amb famOies, Curs d'angles,
incJou !libres de text, matrícula i examen
de Trinily College London, ExcUl'sions
dirigides, bolera, piscina, rem, tennis,
canoes, gimnas,... Arnés s'organitzen
activiLats culturals ¡visites turístiques
cada seLmana.

LJibres de Jectura recomanats per a nens
nenes de 6 a 13 anys
E CATALÁ 8-/0 ANYS

En Roc drapaire. Josep
Vallverdú, Els grumels de La
Galera,
Anna. M, Lu'issa Solá, Els
grulllels de La Galera,
L'EscarabaL verd. Mercé
Canela, Els grulllels de la
Galera.
Contes per Lelefon. Rodari,
Ed, Juvcntud,
Emili i els detectius. J,
Kaestne,., Ed, Juventud,
Ara us n'explicaré una. J,
Sennell. Ed, Juventud,
Rondalles de Crimm.
1I·lustrades per A,
Raackman. Ed, Juvenlud,
Pagines viscudes. Folch i
Torres. Col,lecci6 Xarxa.
Cantes i Faules. L1eó
TolsloL Col,lecció Xarxa,
Ditona. H,C. Andersen, Ed,
Destino,

"LA GINESTA"
Cursos: 2n a 50 de Prim1uia
Dres: 2 al 8 de juliol
ActivilOlS: Espon, piscina, tallers,
concursos, gimkames, jocs,...

BANYOLES (Girona)
Cursos: 3r a 50 de PrimMia
Dies: I al 8 de juliol
Esporls ¡aventura: excursions, mountain
bike, tir a I'arc, equilació, piragüisme,
acampades, rappel, lirolina i
perfeccionamenl de nalació.

SORT (L'Orri del Pallars. Pirineu de
L1eida)
Cursos: 6e de Primaria i Ir. d' ESO
Die,I': 10 al 18 de juliol
Esporls i {JveJlfura: d\fting, piragüisme.
rutes de gran recorregut pel Pirineu
aragon~s, orient3ció, tir a Parc,...

SALLENT DE GALLEGO (Poble
proper a Panticosa)
Cursos: 2n, d'ESO
Dies: I al 10 de juliol
Esports oquiltics: hidropedals, patins,
canoa. barca-vela, quads i rafting a
Fran~a. Palinatge sobre gel. Viatge a
Lourdes. Leclura de paisalge a 2000 m,
en lelecadira,

CAMP DE TREBALL A PORTUGAL
Cursos: A panir de 3r, d'ESO
Dies: 19 al 31 de juliol
Les activitats sOllla111 diverses com:
assist~ncia a famOies necessitades, neteja
i condicionament de les cases. AClivilats
amb neos, minusvi\lids i ancians.

6·7 ANYS
En Patufe!. Dibuixos de
Pilarrn Bayés. Ed. Galera,
Rínxols d'or. Dibuixos de
Fina Ril1i, Ed, Galera,
El CeganL del Pi. Dibuixos
de Pilarrn Bayés. EeI, Galera,
El soldnt de plom. Adaplat
per Albert Jané. Ed, Galera,
En Pere Trnpelln. Adaptat
per Albert Jané. Ed, Galera,
Aventura al terra!. Josep
Vallverdú. Ed. Galera
Biblia en colors.
11,luslracions de Johannes
GrUjer, Ed, Herder,
La venedora de lIumins.
Andersen. Ed. Molino.
Les Lres bessones. M,
Com¡my i R DpdeviJa Ed Arin
Una hi turia de nan . Max
Bolliger, !I·luslracions de
Peler Siso Ed. S.M,

AUTOCí\RS DES DE 17 A 55 PLACES -LíNIA REGULAR

, -
ANTONI SOtE PINOL

"AUTOCARS SOlE

Te. ¡Fax: 973 128006251651UNE0SA (Ueida)Majar, 8

/0·]2 AÑOS
Ulrico y las puertas que
hablan. Carla Frabetti, Ed,
Alfaguara,
Con Clara somos seis. Peter
Hartling, Ed, SM.
El delf'm de Nicolás.
Syilvine Queyron, Ed,
Palabra,
El diario de Arturo. C.
Samonja y E, Ruiz-Thiery.
Ed, Alfaguara,
Un vikingo en el jardín. A,
M. Schmidl. Ed. SM,
El vendedor de noticias. J,
L. Olaizola, Ed, Espasa
Calpe.

Felicia está triste. C.
Clémenl. Ed, Edelvives.
Animales salvajes, Varios
autores. Ed. SM,

7-9 AÑOS
El regreso al cuaderno de
hojas blancas. José M'
Merino, Ed, Anaya,
El pez arco iris se enfrenta
al peligro. Marcus PfiSler,
Ed. El Arca de Junior.
¿POR QUÉ'? Nicolni Popvp,
Ed, El Arca de Junior,
Abuelo, ¡qué rollo leer! C.
Pineda Trill. Ed.
Internacionales
Universitarias.

El regalo más bello.
Johalhan Snow, Ed, Urano
El enigma i el espejo.
Jostein Gaarden. Ed, Siruela
Dónde crees que vas i
quién crees que eres.
Benjamín Prado, Ed, Anaya
Cazadores de sombras.
Eliseo Bayo, Ed. AcenlO,

EN CA TELLA

JÓVENES

5·6 AÑOS
El maravilloso mundo de
Alejnndro, Gisela Mehren,
Ed, Destino
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L'objectiu de J'activitat és coneixer i uti
litzar les habilitats i destreses motrius en
situaci6 de practica, així como també iniciar
se i millorar en l'aprenematge deis diferents
elemenlS tecnics.

- Bcisquet: Finalment cal destacar aques
ta activitat extraescolar que és la que avarca
més panicipants en la nostra escolar (des de
4rt de primaria fins a 3r de BUP). Així mateix
participa en Higa escolar tots els equips que
practiquen aquest esport en I'escola. Si és cert
que al principi és una mica més dura aquesta
practica i veure la victoria és més difícil, pero
també es cert que la constancia i el temps
diuen la veritat. Es una gran satisfacci6 poder
reflectir en aquest article la gran victoria de
I'equip eadet (2n de SUP) del eol.legi Ara
bell, el qual ha estat declarat guanyador en la
lIiga escolar provincial de Lleida. Per a1tra
pan les c1assificacions finals deis altres
equips (infantils i juvenils) lambé son merei
xedores de molles felicitacions.

Noetia Escuer
Professora d'Educaci6 Física al col.iegi

Arobell

•

- Rítmica: Aquesta
activitat es realitza en els
cinc primers cursos de
primaria un cop per ser
mana. Es planleja com la
base de l'esport i la pre
missa indispensable per
emprendre qualsevol a1tra
activitat esportiva. A partir
d'aquí I'activitat ve acom
panyada de la música i la
iniciaci6 amb alguns apa
rells de la gimnastiea
(pilota, corda, eereol).

Multimedia:
Aquesta activitat es realit
za a 1ri 2n de-primfuiaun
eop per selmana. És la
iniciació al joc esportiu
rrtitjan9ant el propi joco Així dones, l'objeetiu
és pretendre que els diferents gestos tecnics i
altres comportamenlS es puguin introduir i
assumir per mitja del joco

- Atletisme: Esport extraescolar que rea
Iitren les alumnes de 3r, 411 i Se de primaria
un cop per setmana. L'atletisme es compasa
de tres activitats físiques naturals en el ser
huma: c6rrer, saltar i Hangar. Pero la nena
que s'inicia en aquest esport no s'especialil
za prematurament, malgrat existeixen espe~

cialilats ben diferents. Si és participa en com
peLició i diferents proves, pero sense cap
tipus de pressió competitiva. L'objectiu que
existeix és el de recreació i formaci6 cap a
una evoluci6 futura d'aquest esport.

- Voleibol: Aquest esport d'equip es rea
litza des de 6e de primaria fins a 3r. De BUP.
Aquest any han participat en Higa escolar
solament les alumnes de SUPo Pero després
d'observar els resultats i les c1assificacions
en alguns tomejos (2n Iloc en el tomeig de
Nadal i en les 12 hores d'esport municipal),
de cara a I'any vinent podria introduir-se en
lliga escolar algun equip més.

QUINES ACTIVITATS
EXTRAESCOLAR
OFEREIX
L'ESCOLA?

Resulta caraclerístic i
innal en l'ésser huma
rinstint de jugar, divertir
se i consumir les energies
restants.

L'espon és produete
d'una culrura, d'una civi
Iització, d'una socielat.
En el nostre cas l'espon lé
vida dia darrera dia en
I'escola. La recerca d'u
nes tites educatives i
pedagogiques també es
reflecteixen mitjanvanr
l'esport eXlraescolar, ja
que engloba I'aspeete for
matiu i per altra banda el
de distracci6~competici6.

Esport extraescolar
al col.legi Arabell

Esports

equips en la fase territorial. En alevins les
quatre primeres posicions les aconseguiren
alumnes del centre, Xavi Mallol, Quim
Goma, Fede Pigem i Liuís Garcia respecti
vament. En infantils Ángel Rodríguez acon
seguí la victoria. En cross s'han c1assificat
per la final del territorial Alejandro Parrilla,
Albert Penella, Manel Pampols i Edu Pallas.
En atletisme ha hagut un gran paper en totes
les modalitats, destacant entre els alumnes
participants els següems resultats: Gerard
Pruneea, segan en el territorial de L1eida en
la modalitat de salt d'altura; Josep Godia
campió en el territorial de Pes i Disc; Ale
jandro Parrilla, campi6 en Perxa i tercer en
80 metres Hisos; José Pablo PenelJa, vence
dor de la Milla Urbana de Lleida i deIs 1000
rnetres en la categoria de benjamins; Edu
Pallas, primer classificat en el 60 metres lli
sos; Vicente Lozano, segon en els 1000

Ilíetres benjamins; Gerard Piris, s-e-gon en els
60 metres IJjsos benjamins;
i Gerard Pueyo, tercer en el
territorial de peniga. A
més arnés també han
aconseguit classificar-se
pel territorial Ernesto
BaIlarín, Pau González,
Xavi Penella i Agustí Puer
tas. En definitiva ha estat
un any positiu per r esport
del eol.legi, ja que a més a
més de les victories, s'ha
creat un ambient familiar,
de perfecta comuni6 entre
pares, alumnes i entrena
dorso

El passat dissabte 6 de
juny vam eelebrar al
eol.legi Arabell la festa
de fi de eurs.
Com cada any les a1um
nes fan !aules de gimnils
tiea que giren al voltant
d'un tema central, que
aquest eurs 97-98 ha
estat els oticis antics.
Comencen els més
menuts vestits de mari
ners, els alumnes de tres
anys fan de sabaters, els
de quatre de periodistes
i els de cinc anys de tei
xidors. Aixo pel que fa a
les nenes i nens d'Edu
eaeió Infantil.
Les a1umnes de primer i segon de Primaria van de pastores i pastors, de pintores les de
tercer, de pieapedrers les de quart, de recolectores les de einque i de bufons les nenes
de sise.
Quant a les alumnes d'ESO han eseollit els ofieis d'obreres i d'eseribanes.
Per una altra banda les nenes de primer de BUP s'han vestit d'exeeutives, les de segon
d'exploradores i les de tercer de BUP de eientlfiques.

Les alumnes d'Arabell
passejen l'evolució deis
oficis al festival de fí de curs

Després d'una llarga temporada els alumnes de Terraferma
brillen en totes les competicions en que participen

Voluntat i constancia
sinonims d'exit

Com ja és habitual
cada any en el col.legi,
s'intenta fomentar I'es
perit esportiu, intemant
participar en el maxim
de competicions possi
bies. Aquest any s'ha
pres part en cinc dife
renls esports, sent la
seva participació en
cada un d'ells més que
notable. El futbol sala
és la competició en que
participen més alum
nes, ja que hi ha 7
equips, un per cada
categoria, i dos en ale
vins i benjamins. Aquests últims quedaren
tercer i quart del seus grups respectivament,
i per poc no es pogueren classificar per el
territorial i les 24 hores. El mateix els hi va
passar als infantils i al segon equip aleví,
que es quedaren a les portes d'entrar a la
fase final. El primer equip aleví, el cadet i el
juvenil feren un gran paper, arribant els dos
primers a les semifinals del territorial, men
tre l'equip juvenil, en una vibrant final per
dé contra Maristes. A destacar també I'ac
tuació d'aquests tres equips en les 24 hores.
Pel que fa a la gimnastica, en l'apartat d'ar
tística l'equip benjamí va quedar segon en el
territorial, i en aparells, concretamem en
minitram, el benjamí Gerard Piris va acon
seguir la tercera posició i Abel Estadella en
alevins va quedar segon. En escacs la parti
cipaci6 del col.legi va ser brillant, ja que els
alevins i cadets es feren amb el triomf per
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Exit, un any més, de la
Diada Familiar

•
GRAN

GYMCAM

alurnnes i tot el personal docent i no
docent deIs dos col.legis ens vam aplegar
al pavelló poliesportiu de Terraferma per
celebrar el dinar de germanor de la diada.
A les postres tots els assistents vam
poder degustar els variats i exquisits pas
tissos que les mares i alguns pares deis
col.legis havien presentat al concurso
Finalment, el grup musical The Canas
Blancas for You va amenizar-nos la
sobretaula amb la seva animada actuació.

Un any més, dones, aquesta diada va
servir per a que les farruiles del col.legis
Arabell i Terraferma compartíssim unes
hores d'harmonia i amistat.

J
RESTAURANTS

El passat dia 26 d' abril els col.legis
Arabell i Terraferma van celebrar la seva
diada familiar.

Com tots sabeu la festa va comen9ar a
les 10:30 h. al col.legi Arabell amb la
Santa Misa. A partir de les II :00 h. van
iniciar-se tota mena d'activitats.

No van faltar les competicions esporti
ves per als alurnnes i també els partits de
futbol per als pares, les atraccions per als
més petits, el concurs de pastissos, la
venda de llibres, pins i altres artieles
relacionats amb el col.legi, la gimcana
per a mares etc.

Després de gaudir de totes aquestes
activitats en el transcurs del matí, pares,


