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VIATJANT

La primera setmana de maig, els alumnes de 1r de
batxillerat artístic de llenguatge i pràctica musical van
viatjar a la ciutat sueca de Karlskrona, acompanyats
per I. Calvo i A. Dexeus.

Els alumnes de 4t d’ESO viatjaren a Londres entre el
25 i el 30 de març. El professorat acompanyant fou:
J. Mateus, C. Montalà, JM. Pallàs, M. Pérez, M. Porta i
A. Salvany.

Alumnes de 2n d’ESO van viatjar a Itàlia a finals de
març, en la segona part de l’intercanvi amb l’Institut Via
Matteotti de Cave, acompanyats per M. Bové i I. Calvo.

La darrera setmana d’abril, un grup d’alumnes que
cursen francès com a segona llengua va visitar
Montpeller i Avinyó i també els paisatges de la
Camarga. Els van acompanyar C. Montalà i N. Targa.

Els alumnes de 1r de batxillerat, en dos torns, van anar a Burgos i Atapuerca durant la darrera setmana
de març. Els acompanyaren A. Crusells, S. Cuenca, P. Herrero, A. Salat i X. Salat.
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UNA JUBILACIÓ
Aquest final de curs, es jubila Josep M. Ollé Massip, professor de matemàtiques del nostre
institut. Li hem demanat que ens contesti algunes preguntes, a més de desitjar-li el millor
en aquesta nova etapa.

«Les matemàtiques són un art»

Pep Ollé ha estat alumne de l’Institut a inicis dels anys
70, professor de matemàtiques des del curs 1989-90,
coordinador d’informàtica des de fa molts anys...  Un
total de 31 cursos al Narcís Oller!

Anys de professor?

Fa 32 anys que faig de professor de
matemàtiques. Al Narcís, 28 anys: vaig arribar el
setembre de  l’any 1989. Abans havia estat 4
anys a l’Institut Baix Penedès del Vendrell.

Professor del Narcís Oller i abans alumne...

Vaig entrar com a alumne l’octubre de l’any 1971
per cursar 5è de batxillerat de ciències. Era el
primer any que l’Institut impartia aquest
batxillerat superior,  abans cursaven el batxillerat
laboral. També era el primer any que les classes
eren mixtes; jo venia del Claret, que només era
de nens, i va ser un canvi per a mi.

Recordo que compartíem l’edifici de la plaça del
Quarter amb l’Escola de Maestria Industrial. La
banda  de l’esquerra entrant a l’edifici era la part
de l’Institut i la dreta de l’Escola. Vaig ser alumne
del Narcís durant tres anys: 5è, 6è i COU.

Això de ser professor de matemàtiques, com
va anar?

Sempre vaig tenir molt clar que volia estudiar
Ciències  Físiques, francament no sé com ho tenia
tan clar. Per cursar aquests estudis havia d’anar a

Barcelona, durant els anys de l’institut sempre
tens la feina de pensar què estudiaràs després;
els meus pares em deien que mirés de cursar
alguns estudis  per aquí  a Tarragona o més a
prop  de casa. La meva resposta era sempre la
mateixa «o estudio Físiques o me’n vaig a
treballar».

Quan acabes els estudis llavors has de buscar
feina.  Una de les possibles sortides  és
apuntar-te a les llistes per ser professor interí
d’institut, a partir d’aquí  vaig començar a donar
classes de matemàtiques.  Era molt habitual que
els llicenciats en física impartissin
matemàtiques.

Els anys a la universitat devien ser moguts.

Força. Jo en aquell temps estava molt
interessat per les idees de la no-violència,
també volia ser objector i no fer el servei militar,
però l’any 74, un valencià, també estudiant de
físiques, va ser condemnat tres anys a la presó
per ser objector, així que, una mica per
tranquil·litzar els de casa, després d’esgotar
totes les pròrrogues, vaig fer “la mili”. També hi
havia totes les lluites i protestes universitàries.
Recordo que una vegada els estudiants vam
tallar la Diagonal, des d’Arquitectura fins a
Físiques i Dret, com que el tercer dia la policia
ja no va venir, vam aprofitar per fer un partit de
futbol improvisat al mig de la Diagonal.

En aquesta època també vaig participar a Valls
en diferents accions com la campanya contra
les joguines bèl·liques, amb la gent del CAU; la
Marxa de la Llibertat (una qüestió pacifista); la
campanya de retolació dels carrers en català...

Valoració dels anys de professor?

Jo era de jove molt tímid  i  insegur. A vegades
a classe m’ho passava  malament,  segons quin
professor tenia, després, quan ja havia passat
em distreia  i ja no hi pensava més fins a la
pròxima. Això sempre ho he tingut present,  sóc
molt respectuós i delicat amb els alumnes,
principalment amb els tímids, procuro no
ridiculitzar mai cap alumne i estic molt pendent.
Encara que a vegades això m’ha portat la
pèrdua d’autoritat, per a mi el respecte, la
coherència, la delicadesa entre les persones
són molt importants.
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L’ensenyament de les matemàtiques ha
canviat respecte al dels anys 70?

L’ensenyament ha canviat molt. Una cosa que
m’ha  sorprès  sempre és que està en funció de
les modes. Quan jo estudiava va estar de moda
la teoria de conjunts, ara ja no se’n parla. Abans
el rigor matemàtic i el llenguatge eren molt
importants, ara ja no ho són. Les matemàtiques
són la relació, la deducció, el raonament i l’anàlisi
dins i entre les seves branques  (l’aritmètica, la
geometria, l’àlgebra,  l’estadística...) .  Ara sents
a dir  «això no cal memoritzar-ho, que ja està a
internet».  Les matemàtiques no s’han hagut de
memoritzar mai, només cal entendre-les, per això
es necessita calma i tranquil·litat, cosa que
actualment és complicada perquè tot va de
pressa. Jo trobo que els alumnes avui dia estan
dispersos  amb tantes coses.

Quan un alumne pregunta «i això per a què
serveix?»...

Aquesta és la pregunta del milió,  sempre ens la
fem o ens la fan i mai trobem la resposta. Hi ha
un professor de matemàtiques  que fa jocs de
mans amb les cartes. En una actuació va
intentar respondre aquesta pregunta,  va dir
que les matemàtiques  són un art com pot ser
una pintura, una escultura....  les mires,
observes i et pot agradar o no, però no
preguntes per a què serveix. Conèixer les
relacions, les estructures, els nombres, la
geometria... és un art.

Un dia que com moltes vegades un alumne em va
fer aquesta pregunta, estava explicant el tema
de les funcions i li responc  «si no haguéssim
conegut aquestes relacions entre dues
variables, no existirien els mòbils, la informàtica
es basa en la teoria de funcions», ell em respon
«jo no sé funcions  i sé fer anar el mòbil», vaig
pensar «segurament millor que jo», em vaig
quedar sense saber què respondre i li vaig dir
«les matemàtiques són un art».

Molts anys de coordinador d’informàtica.

Vaig començar  a estudiar a la universitat amb
una calculadora de sumar, restar,  multiplicar i
dividir. A quart curs ja em vaig comprar una
calculadora científica. El ordinadors només els
feien servir per fer treballs, tesis.... Els
ordinadors no tenien pantalla, per  entrar les
dades ho havies de fer amb unes targetes
perforades i els resultats els obtenies  amb una
impressora, bàsicament es feien càlculs.
Quan vaig començar  a fer classes a l’institut del
Vendrell,  el centre  va comprar uns ordinadors
que van sortir molt simples, ensenyàvem a

programar amb el llenguatge BASIC.  Aquells
anys van arribar al centre el 4 ordinadors  de la
marca Bull. La informàtica va començar als
instituts igual que jo. A poc a poc van anar
arribant més ordinadors, després va arribar
internet amb un ordinador del centre,  les xarxes
dels ordinadors del centre, més tard el wifi  i fins
aquí.

Primer utilitzàvem programes molt simples i els
ordinadors  no estaven connectats, era una
màquina individual,  cada vegada es  va anar
professionalitzant  més.  Com que la informàtica
evoluciona  tan de presa  no et  dona temps
per recordar tot el que va passant.

Quan no funciona Internet, la culpa és de
Telefònica?

Sort de Telefònica, si no no sabríem què dir! La
informàtica és tan complexa que, de fet, el que
és estrany és que funcioni! Quan alguna cosa no
va, les variables són tantes que qui ho ha de
justificar s’inventa qualsevol excusa perquè
qualsevol podria ser certa: la més corrent és la
de Telefònica.

I l’afició a l’esport?

Sempre m’ha agradat  molt l’esport, des de molt
petit sempre tenia una pilota;  als 12 anys vaig
començar a jugar a bàsquet i no ho vaig deixar
fins als 31.  Vaig jugar 3 anys amb el Claret, 13
amb el CB Valls i 3 a la SB AAEET i  després
molts anys vinculat com a directiu, entrenador
de l’AAEET. Aquests últims anys el que he fet
més és d’entrenador de bàsquet, que en el fons
és ensenyar unes habilitats més motrius als nens
o adolescents; és el mateix que donar classes,
però des d’un punt de vista més lúdic.

...

Pep Ollé i altres professors amb alumnes de 2n de batxillerat
en el YoMo (Youth Mobile), festival presentat per primer cop
aquest any lligat al Mobile World Congress, en una sortida
organitzada pel seminari d’informàtica.
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  30 ANYS DEL SANT JORDI

        RELACIÓ CRONOLÒGICA DE 1RS PREMIS
                                  1988-2017

Mireia Borràs Bigorra - Raül-David Martínez Gili -  Roger Roig
Cèsar - Xavier Pié Dols - Núria Roig Batalla - Aida Contreras
Hernàndez - Montse Grau Canela - Virgínia Pinto Morgado - Eva
M. Hidalgo Perrino - Montserrat Godall Viudez - Alicia Cabezas
Cabezas - Immaculada Piñas Olivella - Dolors Ceperuelo
Sànchez - Mireia Segú Ferré - Pere Porta Torrell - Montse
Martínez Ferré - Laia Olivé Ollé - Gerard Mallorquí Plana - Míriam
Culleré Pié - Sergi Batalla Martínez - Anna López Castillejo -
Elena M. Sánchez Alonso - Inés Miranda Sanromà - Mònica Batet
Boada - Jordina Mora Gilabert - Raquel Gonzàlez Fortuny -
Xavier Requena Sanahuja - Núria Sara Miras Boronat - Eugènia
Miranda Sanromà - Carme Barrau Rodríguez - Montse Valls
Mateu - Mar Vercher Morgades - Íngrid Mateu Calduch - Jordi
Gavaldà Batalla - Gerard Nogués Balcells - Marta Claravalls
París - Maria Dasca Batalla - Margarida Güell Baró - Mònica Solé
Padró - Eva Pesquera Solé - Joan Josep Miracle Amat - Èlia
Ripoll Llagostera   - Josep Francesc Solé Piñol - Joan Martínez
Gabarró - Anna Gatell Estivill  - Marina Calbet Ferré - Xavier
Benaus Miró - Susanna Lozano Barba - Núria Roca Trenchs - Laia
Saltó Bauzà - Marta Boronat Folch - Alexandra Rodríguez
Jiménez - David Chumillas Franco - Débora Moreno Alonso -
Marta Galimany Guasch - Alba Trilla Cisa - Noemí Rubio Gómez -
Jordi Pujol Teixidó - Clara Calbet Ferré  - Joan Canela Gràcia -
Geda Gurí Gasca - Anna Hernàndez Fernàndez - Davínia Carrillo
Girona - Pol Canela Reynals - Lara Cobler Moncunill - Lucía
Martínez Pérez  - Maria Aguilar Bosque - Laia Coll Ferran - Anna
Clofent Jiménez - Savitri Pàmies Gutiérrez - Àngels Vidal
Fernández - Raquel Estrada Roig - Clara Vives Català - Sònia
Solé Sànchez - Montse Aunós Soro - Laia Guasch Pont - Josep
Grau Bové - Ariadna Montcusí Montserrat - Arià Ordoño Molina -
Xènia Canela Reynals - Assumpció Escoté Mercadé - Lídia
Corbella Bonet - Gisela Figueras Ballart - Alba Casas Benaiges -
Santi Jiménez Palau - Mireia Felip Castillo - Raül Gàmez
Perarnau - Anna Mirot Fernàndez - Abel Galvao Mora - Astor
Guasch Marcos - Noelia Marchena Sànchez - Quico Moreno
Vilaseca - Christian Cabezas Fernàndez  - Eva Secall Aguilà -
Gisela Guinovart Sucarrats - Eva Fenoy Garcia - Jordi Solà
Montserrat - Judit Català Solsona - Raquel Galofré Bofarull -
Xavier Pallarès Ferré - Laia Tudó Domingo - Marçal Casas
Benaiges - Laia Carretero Barriach - Aina Migó Eslava - Aida
Martínez Pastor - Sergi Iglesias  Rius - Cora Rafí Ballet - Ferran
Pallàs Guardiola - Marc de Bofarull Prats - Albert Fàbregas Flavià
- Nil Mira Magan - Arnau Bové Solé - Laura Magrinyà Panadès -
Anna Solé Dolcet - Maria Salat Batet - Alba Farré Sebastian - Luz
Maria Yáñez Ureña - Núria Buxons Vives - Jordà Solé Calbet -
Clàudia Cabré Piqueras - Miquel Pàmies Vallès -  Marta del Arco
Molné - Xènia Jubany Guasch - Mireia Casañas Dalmau - Oriol
Lacambra Frias - Irene Morera Batet - Sheila Lirio Sánchez -
Elvira Gómez Reig - Clara Tous Gutiérrez - Marc Torres
Zaragoza - Laura Cardiel Robles - Pau Tolosa Montserrat - Carla
Calbet Martínez -

Una de les fotografies dels premiats més
antigues de què disposem a l’arxiu del centre.
Curs 1994-95, en una aula de l’edifici de la plaça
del Quarter.

I la més recent. Els premiats del Sant Jordi
d’aquest curs 2016-17, a l’escenari del Teatre
Principal en l’acte de lliurament.

A més del St Jordi, els alumnes participen en
concursos externs. Premiats d’enguany en el
concurs de Narrativa breu del Port de
Tarragona.

Aquest curs 2016-2017 ha estat el trentè any
consecutiu que s’han atorgat els premis del Concurs
Literari Sant Jordi, organitzat pel Departament de
llengua i literatura catalanes.
Fent una petita investigació en actes, memòries i
publicacions, hem volgut rescatar els noms dels alumnes
que han guanyat el primer premi en les diferents
categories en tots aquests anys. Com a representants
dels centenars d’alumnes que s’han presentat al
Concurs, des d’aquí el nostre agraïment per la seva
participació.

Un altre dels concursos literaris en què
participem és «El gust per la lectura», promogut
pel Departament d’Ensenyament. L’institut hi ha
estat premiat en diferents edicions i aquest curs
dues alumnes han resultat guardonades.
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A L’ESO

Alumnes de 4t en la Tarraconada, una jornada de
geolocalització amb l’ús de les darreres tecnologies, de
caràcter interdisciplinar.

Els dos equips d’alumnes de 2n
i 3r d’ESO participants en la
Copa Cangur de matemàtiques.

L’institut ha participat en un programa de
difusió del tennis taula, amb el suport del
Consell Esportiu i el Patronat Municipal
d’Esports.

Des de la Coordinació d’activitats
s’ofereixen múltiples tallers per a
l’ESO. En aquest cas, el d’Internet
segura, dirigit als alumnes de 1r.

Alumnes de 1r amb el Magic Teacher, una
representació de màgia en anglès organitzada
pel Departament de llengües estrangeres.

L’escriptor Sergi Pàmies parlant als alumnes de 4t sobre els
seu llibre Si menges una llimona sense fer ganyotes. També
ens van visitar Àngel Burgas (1r d’ESO), Margarida Aritzeta
(2n d’ESO) i Miquel Pujadó (3r d’ESO).

Alumnes de 3r van assistir a la
jornada Girls’ Day que la URV
organitza per promoure els estudis
tècnics entre les noies.

Els alumnes de l’optativa de teatre
de 4t d’ESO en la representació al
Teatre Principal de Somni de nit de
Sant Joan, dirigida per M. Bové.

Alumnes representants de l’Institut
en la II Trobada d’intercanvi
territorial d’Escoles Verdes. Van
plantar trèvols marins i panical a la
platja de les Madrigueres del
Vendrell.

Alumnes de 2n en la ja tradicional
sortida al pantà de Siurana que
organitza el Departament d’educació
física al mes de maig.
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        ALS CICLES

Els premis a l’excel·lència i MH als CF han estat:
a segon de Dependència: Ariadna López Garcia i
Anna Leiva Salvat (excel·lència); a segon
d’Educació infantil: Sònia Vidal Durango i Maria
Jipa (excel·lència) i a segon d’Integració social:
Sergi Pàmies López (excel·lència) i Maroua
Masmoudi (matrícula d’honor).
La fotografia correspon al moment de lliurament
d’aquests premis en l’acte de Graduació celebrat
el 2 de juny al Centre Cultural.

L’alumnat del CFGM d’Atenció a les persones en
situació de dependència ha realitzat una sèrie
d’activitats entre les quals destaquem la gravació
d’un «lid up» contra l’assetjament escolar amb la
cançó «Se buscan valientes», i la construcció de
maquetes de llars adaptades a persones amb
mobilitat reduïda, a un moment de la qual corres-
pon la imatge de més amunt.

L’alumnat d’Integració social en una de les sortides
que han realitzat aquesta segona part del curs.
Es tracta de la visita a l’Aula de Natura les
Esplanes, on van poder conèixer un projecte que
aposta per un model laboral, educatiu i social amb
ple compromís amb una forma de vida sostenible i
autosuficient.

Els alumnes de 1r d’Educació infantil en una visita
a l’única escola catalana que funciona amb el
sistema pedagògic d’Amara Berri. S’hi treballa
amb contextos d’aprenentatge amb la idea
d’introduir la societat a les aules a través de jocs i
d’activitats.

Alumnes de 1r del CFGS d’Integració social en
una sortida a Tarragona en què primer van visitar
l’exposició «Sorolla: apunts a la sorra», des del
punt de vista de l’art com a eina d’inclusió social, i
després van realitzar un exercici d’accessibilitat a
la platja del Miracle des del Balcó del Mediterrani.

Una imatge de la jornada Experiment-Acció que
l’alumnat del CFGS d’Educació Infantil, amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Valls, va
organitzar el dissabte 29 d’abril a la plaça del Pati
amb tot de propostes, jocs i activitats per a infants
de 0 a 6 anys elaborats pels alumnes en el mòdul
professional «Projecte» en què es realitza un
treball que integra diferents capacitats i
coneixements adquirits al llarg de cicle.
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        AL BATXILLLERAT

Aquest curs nou alumnes de segon han obtingut
Matrícula d’Honor, és a dir, una nota de 9 o
superior: Maria Viñas Llovet, Oriol Tomàs Pons,
Jaume Sanz Armengol, Òscar Gestí Cano, Pau
Sanz Armengol, Clàudia Jordà Terrado, Paula
Gené Dalmau, Anna López Ventura i Marina
Forès Freixas.

                            ...
L’alumna de segon de batxillerat Núria Rovira
Terrades ha obtingut el Premi Irla de Recerca
Històrica al Batxillerat al qual poden optar
alumnes de tot el territori de parla catalana.
El seu treball, tutoritzat per R. Vilella, ha estat:
«El passat dels joiers Masriera en el present».
El premi consisteix en una important subvenció
en la matrícula del primer curs universitari en
qualsevol centre dels PPCC.

                            ...
També a segon de batxillerat, Ariana Gabriela
Neyra Pérez ha estat premiada per la Societat
Catalana de Química amb una estada científica
a la URV en l’11a edició dels premis als TdR en
l’àmbit de la química que organitza l’esmentada
societat. El treball porta per títol: «Bioplàstics,
un nou repte ecològic» i ha estat tutoritzat per
P. González.

        ...

Gràcies al programa de col·laboració de la URV
amb els centres de secundària, aquest curs s’han
donat les conferències: «La edición de textos»,
per Elena de la Cruz Vergari; «Una història de
l’enginyeria química o què hem après amb el
temps», per Josep Font; «Literatura i identitats,:
símbols i mites», per Magí Sunyer i «Navegant
cap a Ítaca: el mite d’Ulisses a la cultura
catalana», per Jesús Carruesco.

                           ...
Les xerrades d’orientació universitària,
organitzades per la coordinació de batxillerat
amb el suport de l’APA i a càrrec d’exalumnes de
l’institut, van tractar els estudis de biologia,
medicina, enginyeries, INEF, magisteri, psicologia,
treball i educació social, dret, periodisme,
economia, belles arts, disseny de moda, creació
de videojocs, arts escèniques i direcció creativa.

                           ...
L’exposició del batxillerat artístic a la Sala Sant
Roc va tenir com a leitmotiv la mitologia i es van
presentar treballs en diferents suports, entre els
quals van destacar les portes pintades.

                           ...
En l’exposició de treballs de recerca dels Fòrums
TR i TRICS al Complex Educatiu de Tarragona,
intervingueren els alumnes de 2n: Martí Guarch,
Carla Calvet, Laia Vilarroya i Maria Viñas, en el
Fòrum TR; i Nil Garcia, Ariana Gabriela Neyra,
Arnau Porcel i Oriol Tomàs, en el Fòrum TRICS.

Els alumnes de
segon de batxillerat
d’aquest curs 2016-
2017.
(Fotografia Queralt)
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Els alumnes Helena Nebot (1r premi, primer
cicle), Sergi Robert (1r premi, batxillerat) i
Marta Cabrera (2n premi, batxillerat) van
resultar premiats en la quarta edició dels
Premis de narrativa curta del Port de
Tarragona en un acte celebrat en aquesta
ciutat el 21 d’abril.

.

.

Com cada any, l’APA ha subvencionat els prenis
dels concursos literaris en català i en castellà.
En el concurs literari en castellà els premiats  .

L’APA ha subvencionat els premis dels
concursos literaris per als alumnes que
pertanyen a la nostra associació.

En el concurs literari en castellà, que
enguany homenatjava José Zorrilla en el
bicentenari del seu naixement, els
premiats van ser, a primer cicle d’ESO:
Itxell Yáñez Ureña (1r), Pau Benlloch
Arnau (2n) i  Aina Tudó Domingo (3r); a
segon cicle: Elena Tous Gutiérrez (1r),
Maria Prunera Tomàs (2n) Claudia Marta
Donágueda (3r); i a batxillerat: Carla
Calbet Martínez (1r), Maria Viñas Llovet
(2n) i Laura Vidiella Sancelestino (3r).

I els premis del concurs Sant Jordi en
català, amb el lema «Casa meva és casa
vostra», van ser: Laura Cardiel Robles
(1r), Roc Ferré Catà (2n), Arnau Santó
Ferran (3r) i Laura Mateu Garcia (accèssit)
a primer cicle; Pau Tolosa Montserrat (1r),
Èdgar Hernàndez Cortiella (2n), Xènia
Jubany Guasch (3r) i Ariadna Bové Solé
(accèssit) a segon cicle; finalment, els
premiats de batxillerat van ser Carla
Calbet Martínez  (1r), Anna López Ventura
(2n), Xavier Vadell Pedret (3r), Sara
Salvador Barberà i Laura Vidiella
Sancelestino (accèssits).

Premiats dels concursos literaris  .

Els premis del Concurs fotogràfic del Dia de la
Terra es van donar en l’acte celebrat al
Teatre Principal el 27 d’abril i van ser: Pol
Musté i Maricel Rodríguez, en la categoria de
primer cicle d’ESO; Meritxell Miquel i Antony
Sentosa, en la de segon cicle; Arnau Ainsa i
David Vives, en la de batxillerat; Josep M.
Pascual i Candela Vives, en la de professorat
i PAS; i Leonor Caselles, en la categoria de
pares d’alumnes.

L’alumna de segon de batxillerat Maria Viñas
Llovet, amb una ressenya crítica sobre La
plaça del Diamant, va guanyar el concurs
d’àmbit nacional «El gust per la lectura» en la
categoria de batillerat. En el mateix concurs,
Leyna Calderón Jurado, de segon d’ESO, amb
una recreació de La paret de gel, va resultar
finalista en la categoria de 1r cicle d’ESO.
L’acte de lliurament de premis se celebrà al
Caixafòrum de Barcelona el dia 7 de juny.

Des de l’APA hem adquirit material per al
centre, concretament 5 ordinadors d’aula i un
equipament audiovisual amb micròfon,
gravadora de vídeo i altaveus.

I també, com cada any, hem subvencionat
les xerrades preuniversitàries i el muntatge
de l’estand de l’institut en l’Espai de
l’Estudiant.

A l’escenari del TP, els alumnes del batxillerat
d’arts escèniques han representat tres
obres, dirigides per R. Pelegero:  Políticament
incorrecte i Morir (1r de batx), i Vuit dones
(2n batx). A la fotografia, una escena de
Políticament incorrecte.

Animeu-vos a formar part de la Junta de l’APA
per poder continuar treballant pels nostres fills
i filles!

En el Concurs Narcís de produccions
audiovisuals es van premiar: Edgar Valera i
Arnau Fàbregas (Joves promeses d’ESO); Mar
Mateus, Paula Ben i Roger López, i Carme
Garcia, Marta Simón i Cristina Frunzà
(Videolit); Anna Morgado i Melanie Martínez,
i Carla Calbet, Júlia Vila i Maria Jacobs
(Videoclip); Laura Vidiella, Anna Blasco
(Videodocument); Marina Rubio, Judit Ujaque
i Núria Pasqual, i Carles Lladó i Montserrat
Serra  (Curt narració) Anna López, Guillem
Batet i Aina Barrabeig (Accèssit al Curt
narració).

Altres actuacions  .


