
RECONEIXEMENTS ACADÈMICS 

CURS 2018-19 

 

El curs 2018-19 l’alumne de 2n de Batxillerat, Gerard 

Gonzalo Calbetó, va rebre una Menció honorífica pel 

seu treball de recerca intitulat Estudi de la successió bi-

nària Look-and-say, de l’àmbit de les Matemàtiques. Va 

desenvolupar el treball en el marc del Programa Argó , 

que organitza anualment la Universitat Autònoma de 

Barcelona. L’acte, celebrat el 26 de juny a la UAB, fou 

president pel Sr. Josep Ros, vicerector del Programació 

Acadèmica i de Qualitat de la Universitat. En aquesta 16a edició, s’hi van presentar 

473 treballs. Es van entregar 18 premis i 22 mencions en diferents categories. 

 

Gerard Gonzalo Calbetó també va ser un dels 698 alumnes 

de Catalunya que van rebre la Distinció PAU. Aquest guar-

dó es concedeix a l’alumnat que, en la convocatòria ordinà-

ria del mes de juny, obté una qualificació igual o superior a 

9 punts en la fase general de les proves d’accés a la univer-

sitat (popularment conegudes com a selectivitat). L’acte, 

presidit pel Molt Honorable President de la Generalitat, 

tingué lloc a l’Auditori de Barcelona el passat 25 de juliol.  
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RECONEIXEMENTS ACADÈMICS 

  

Reconeixement al rendiment acadèmic 

 

Amb la voluntat de reconèixer aquells valors que condueixen l’alumne a forjar la seva  excel·lència 

com a estudiant, volem reconèixer aquells alumnes que han obtingut un resultat acadèmic global 

igual o superior a 9 punts. Som conscients que són molts els alumnes que amb el seu treball, la se-

va voluntat excel·leixen i avancen en molts aspectes i per això també els felicitem. Les capacitats 

personals no condueixen enlloc  sense l’esforç, la constància i el treball. Ja ho deia Picasso: la inspi-

ració existeix però necessita trobar-te treballant. 

 

Alumnat de 2n de Batxillerat: Josep Balcells Bori, Gerard Gonzalo Calbetó, Ramon Sanfeliu Rupé-

rez, Mar Teixidó Multe, Pau Torné Enrich. 

Alumnat de 1r d’ESO: Denis Eduard Cindea, Júlia Solé Lloret, Víctor Cuenca Forcada, Saymon Potr 

Lech, Marta Novell Prats, Mar Serrano Vilagrasa, Ona Verdés Cortada. 

Alumnat de 2n d’ESO: Ot Grau Lladonosa, Sandra Salvia Bori,  Gemma Mulet Marsà, Pol Miró Pe-

drosa, Guillem Sans Serret, Abril Segura Biosca. 

Alumnat de 3r d’ESO: Maria Caselles Potrony, Aina Roca Niubó, Judit Balagué Brufau, Noemí Farré 

Porta, Gemma Iglesias Clota, Aina Pujol Mercé, Paula Ruiz Grimau, Gemma Serrano Vilagrasa. 

Alumnat de 4t d’ESO: Juliana Messegué Andrés, Mònica Plana Huguet, Laia Rodríguez Galán, Aina 

Regalado Panés. 
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AGENDA D’ACTIVITATS 

Divendres 20 de setembre: Escola Catalana de Cinema i Televisió 

L’alumnat de 4t d’ESO que cursa la matèria de Música i cinema va desplaçar-se a Lleida a visitar les 

flamants instal·lacions de la recent creada Escola Catalana de Cinema i Televisió. El seu director va 

mostrar-los la seu i els recursos tècnics de què disposa l’escola. Actualment, s’hi pot estudiar el 

Grau de Direcció cinematogràfica. Posteriorment, a la sala Funàtic, l’alumnat va visualitzar la 

pel·lícula Yuli, un viatge temporal a través de la vida del gran ballarí cubà Carlos Acosta, anomenat 

artísticament Yuli, el primer ballarí negre que interpretava els papers més famosos a les companyi-

es com el Houston Ballet o la Royal Ballet de Londres. 

Divendres  18 d’octubre: Sortida de convivència a La pineda de Sidamon. 

L’alumnat de 1r d’ESO realitzarà una sortida de convivència a la pineda de Sidamon, prevista per al 

divendres 11 però que van ajornar per motius externs. L’objectiu d’aquesta activitat, que organit-

zem cada curs, és que l’alumnat es conegui en un espai no acadèmic i es relacioni amb companys 

d’altres grups-classe. Les bones relacions són fonamentals per tirar endavant un bon procés d’ap-

renentatge. La sortida té com a eix motivador el lema: Esmorzar de colors. 

DIlluns 21 d’octubre: Taller de música: bastons. 

L’alumnat de 2n d’ESO, amb la col·laboració 

del Casal L’Arreu de Mollerussa, rebrà una 

classe magistral sobre ball de bastons. L’ac-

tivitat, organitzada des de l’àrea de Música, 

s’inclou en les activitats prèvies que farà 

aquest alumnat per preparar la representa-

ció teatral del dia 20 de desembre al Centre 

Cultural. 

Divendres 25 d’octubre: Bicicletada. 

L’alumnat de 3r ESO-AO fa una excursió amb bicicleta per  

descobrir paratges de l’entorn i cohesionar-se com a grup. 

L’activitat, a més, s’inclou dins el seu projecte sobre la bici-

cleta. 
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AGENDA D’ACTIVITATS 

Dimecres 9 d’octubre: Anem al cinema. 

L’alumnat de 1r de Batxillerat-B es desplaçarà a la Sala d’actes del Centre Cultural a visualitzar la 

pel·lícula María Antonieta, una activitat que s’inclou en un treball conjunt entre les àrees de Llen-

gua Castellana i d’Història del Món contemporani. 

Dimecres 30 d’octubre: Uns altres també van al cinema. 

L’alumnat de 2n d’ESO es desplaçarà a la Sala d’actes del Centre Cultural a visualitzar la pel·lícula 

Destino caballero.  L’objectiu d’aquesta activitat és donar fonaments i ambientació a l’estudi de 

l’Edat Mitjana. A partir de la pel·lícula l’alumnat elabora un dossier d’activitats. 

Dimecres 31 d’octubre: Jornada solidària. 

Arriba la tardor i amb ella la Marató de TV3, enguany destinada a les Malalties minoritàries. Per 

tal de recollir diners per a la investigació científica, amb la col·laboració de l’alumnat de 1r curs de 

Batxillerat organitzarem un esmorzar, una caminada i un sorteig. Per fer-ho possible comptem 

amb la col·laboració de forns i pastisseries que ens faciliten productes per elaborar l’esmorzar; i 

botigues que en regalen material per al sorteig.   

Del 7 d’octubre al 4 de novembre: Fit-Jove. 

Entre la Secretaria General de l’Esport i l’Agència de Salut Pública, s’ofereix de nou al joves de 4t 

d’ESO la possibilitat de descobrir l’activitat física com una activitat d’oci saludable per a la persona. 

Per aquest motiu, els convidem a assistir a activitats dirigides en un gimnàs i, d’aquesta manera, 

promocionar la pràctica d’una activitat física. En el nostre municipi hi col·labora Gimnàs Espai-

Esport.  
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AGENDA D’ACTIVITATS 

Divendres 27 de setembre: Fridays For Future. 

El passat 27 de setembre estava convocada una gran 

mobilització mundial en defensa del medi ambient. El 

moviment Fridays For Future, endegat per la jove Greta 

Thunberg, va convocar els estudiants d’arreu a sortir al 

carrer davant l’emergèrcia climàtica que viu el nostre 

planeta i que condiciona el nostre i el seu futur.  

L’alumnat de Física i Química de 4t d’ESO i l’alumnat de 

Física i de Química de 2n de Batxillerat van calcular la 

petjada de carboni que deixa el transport escolar del 

nostre Institut. 

Els representants de l’alumnat al Consell escolar van acordar organitzar una concentració al pati, 

per llegir el manifest de la jornada. Posteriorment, cada grup va continuar el treball a l’aula. Us en 

deixem unes imatges. 
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