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La ZER Requesens
celebra la seva
Setmana olímpica
Els col·legis de Capmany, Darnius, Espolla i Sant Climent
treballen diversos àmbits relacionats amb l’esport
P.T.V., Girona

La proximitat de les Olimpíades
2008 ha influït la zona d’escolarització rural Requesens, que va
decidir dedicar la seva setmana
cultural a aquesta fita esportiva.
Així, a part d’activitats relacionades amb l’espor t, la ZER
altempordanesa formada per les
escoles de Capmany, Darnius,
Espolla i Sant Climent va escollir la seva mascota olímpica i va
programar diverses jornades
que van incloure tallers, xerrades, taules rodones, sessions de
cinema, lectures de contes, treballs manuals o recerques d’informació per Internet.
El tret de sor tida de la Setmana olímpica –tal com la van
denominar– va anar a càrrec
d’un personatge caracteritzat de
baró de Couber tain i va tenir
com a punt de partida la interpretació del mateix himne olímpic de la ZER.
Visita d’esportistes

La iniciativa escolar va comptar amb la col·laboració d’esportistes com la jugadora de futbol Maribel Domínguez, Marigol, el jugador d’hoquei Enric
Buixaderes i l’atleta campiona
d’Espanya de llançament de javelina Lurdes Cordovilla que, a
més de participar en una breu
taula rodona, també es van entrenar al costat de les nenes i els
nens; abans de conèixer-los en
persona, els escolars dels cicles
mitjà i superior de Primària es

van documentar sobre les seves
respectives carreres professionals.
La programació va incloure
una jornada dedicada a l’esport
adaptat, els Paralímpics, amb
una primera part consistent en
una xerrada teorico-pràctica a
càrrec del jugador de bàsquet
de Mifas Esplais Àlex Calvo i un
segon bloc durant el qual es van
organitzar curses amb mobilitat
reduïda, ulls tapats, jocs de golbol, bitlles a cegues, partits de
futbol per a persones sense visibilitat o una activitat d’encistellar asseguts en cadires de rodes.
La Setmana olímpica de la
ZER Requesens va anar del dilluns 10 al divendres 14 de març
i la inauguració oficial es va deixar per al dijous, quan l’alumnat
va competir en diverses proves
d’atletisme –velocitat, resistència, marxa, relleus, salts de llargada i alçada, llençaments de javelina, pes, martell i disc. L’últim dia es va dedicar a la competició de jocs col·lectius, amb
modalitats com futbol, hoquei
herba, voleibol, badminton o
beisbol, entre d’altres. La Setmana olímpica es va tancar amb
un dinar a la Font Pudosa, de
Sant Climent Sescebes, i l’entrega de medalles.
Els actes es van completar
amb tallers per preparar la inauguració –elaborant tor xes,
pompons, màscares i medalles–, pintant anelles olímpiques
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FUTBOL. Un grup d’escolars entrenant-se amb la jugadora Maribel Domínguez, «Marigol» –a l’esquerra de la imatge.
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ATLETISME. Lurdes Cordovilla guia un nen en el llançament de javelina.

Bàsquet amb cadira de rodes.

o confeccionant murals informatius. També es van programar dues sessions de «cinema
olímpic» i una activitat específica a la biblioteca, que va consistir a fer una caixa amb llibres re-

ges a Youtube, el visionat de
DVD o la visita de webs considerades d’interès per al tema de
la setmana cultural es van afegir
a la programació escolar d’aquells dies.

lacionats amb les olimpíades
que es va dur cada tarda a una
escola diferent de la zona d’escolarització rural.
La lectura de contes vinculats
amb l’esport, la recerca d’imat-

L’IES Narcís Xifra rep alumnes d’Ille-sur-têt
dintre d’un intercanvi amb la Catalunya Nord
DdeG, Girona

Estudiants del centre francès
Pierre Fouché, d’Ille-sur-têt,
són des d’ahir i fins avui a l’institut Narcís Xifra, de Girona,
par ticipant en un intercanvi
transfronterer entre la Catalu nya Nord i la Sud. Pel que fa als
gironins, aquesta activitat implica les noies i els nois de tercer de Secundària obligatòria
que cursen francès com a segona llengua.

Els alumnes que ahir van
arribar a Girona estudien català, de manera que aquest idioma
i el francès seran les llengües
vehiculars de l’intercanvi. Val a
dir, que la tornada es farà el 6 i
7 de maig a Ille-sur-Têt.
Aquest curs, l’IES Narcís Xifra –que realitza intercanvis des
de fa anys– ha estrenat un projecte nou anomenat «Projectibles», que consisteix en un web
on es comparteix informació so-

bre l’alumnat, les seves famílies
i ciutats, a més de fotografies.
Durant l’estada a Girona, els
estudiants francesos s’allotjen a
casa de les famílies dels seus
companys gironins. Ahir al matí
van realitzar una visita guiada
per Girona, van dinar a la Devesa i a la tarda van assistir a classe per obser var el sistema educatiu del Narcís Xifra. Avui visiten el Museu del Cinema de Girona.

ANIOL RESCLOSA

L’ARRIBADA. Els estudiants francesos en el seu primer dia a l’institut gironí.

Truca i segueix les instruccions al:

905 411 862

Tots els mesos tindrem 15 targetes
BP ultimate* carregades amb 200 euros
cadascuna i 3 GPS BLAUPUNKT
Lucca 3.5 Edition*.

(*) Participen tots els lectors dels

diaris d’Editorial Prensa Ibérica.
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Envia un SMS al:

amb el missatge COCHE DGI seguit
del codi del cotxe que triïs.
Exemple: COCHE DGI CÓDIGO 1
NOMINACIÓ
COTXE DE L’ANY

JEEP CHEROKEE

CITROËN C5

HYUNDAI i10

