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El Vives acull la fase catalana
de l’Olimpíada química
Sant Feliu de Guíxols acollirà la
final estatal de la competició

El St. George’s School dedica
una jornada a l’esport adaptat
Un voluntari de Mifas explica la
seva experiència a Batxillerat
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El Montilivi dóna material per
obrir una escola al Paraguai
 L’IES col·labora amb el projecte d’una organització no governamental
GIRONA | P.T.V.

L’institut d’educació secundària
Montilivi, de Girona, ha col·laborat amb l’organització no governamental KO’EJU donant material que ha ajudat a posar en
marxa una escola al Paraguai.
Després de promoure, a finals
del curs passat, una recollida de
material en els diferents departaments de l’institut l’IES-SEP Montilivi ha aportat taules, cadires i
material didàctic divers per a un
nou centre educatiu, entre el qual
hi ha llibres, llibretes i estris necessaris per a l’escriptura.
El col·legi s’ha obert al municipi que porta el mateix nom que
l’entitat no governamental, amb la
qual l’institut es va posar en con-

tacte a través de la Coordinadoa
d’ONG de Girona i comarques
–aquest contacte es va realitzar el
curs passat.
En conèixer l’existència del projecte educatiu, des del Montilivi
van decidir donar una nova utilitat al material que cada curs es
descarta per tal de renovar-lo
però que encara està en bones
condicions. Amb aquesta finalitat,
durant diversos mesos, tot el centre es va implicar per tal d’anar guardant llibres escrits en castellà i
anglès, així com també material
per escriure, taules i cadires.
Després d’aquesta primera experiència, l’institut gironí s’ha
proposat mantenir la col·laboració amb KO’EJU i té previst repe-

tir la recollida de material cada
any, amb la finalitat de continuar
subministrant objectes útils per al
centre educatiu del Paraguai.
Parades solidàries
A més, aquesta setmana i seguint
una pràctica habitual quan s’acosten les festes de Nadal, l’institut Montilivi munta una sèrie de
paradetes solidàries en les quals
es ven material elaborat de manera artesanal i que aquest any
també n’inclourà una de l’organització no governamental KO'EJU. Aquesta proposta es complementarà amb una altra parada
del mateix institut on, en comptes
de vendre productes, es recollirà
material per contribuir amb el

L’escola oberta al poble paraguaià amb la contribució del Montilivi.

projecte solidari.
KO’EJU-Solidaritat amb el Paraguai, que va néixer el juliol de
, és una associació sense
ànim de lucre que engloba un
conjunt d’entitats barcelonines.
Entre els seus objectius generals hi
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ha el de conscienciar la societat
catalana sobre la realitat paraguaiana i treballar per millorar l’accés dels seus ciutadans als serveis
sanitaris, l’educació i la cultura –el
projecte de creació de l’escola
s’emmarca en aquest últim bloc.
RIPOLL

L’IES Abat Oliba tanca
el trimestre amb
una festa de Nadal
RIPOLL | DdG

Girona Pessebre vivent al col·legi de Taialà

Besalú XIV Certamen literari Ramon Vidal

 El CEIP Taialà va acollir ahir la primera de les dues representacions del

 El XIV Certamen literari Ramon Vidal de Besalú ha repartit 34 premis
entre les 934 obres presentades. En les categories obertes a nois i noies en
edat escolar, els organitzadors han rebut treballs escrits per alumnes d’arreu
de les comarques de Girona i els guanyadors provenen de centres educatius
de Besalú, Sant Joan les Fonts, Girona i Olot.

pessebre vivent que s’ha organitzat amb la implicació de tota la comunitat
educativa. Ahir hi va participar l’alumnat de 3er a 6è de primària i avui és el
torn dels d’educació infantil i de primer i segon de primària. Es pot visitar de
tres quart de 4 a les 5 de la tarda i es recapten fons per a «La Marató de TV3».
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L’IES Abat Oliba, de Ripoll, celebrarà divendres la festa de Nadal
amb un seguit d’actes lúdics. De 
a  del matí, els tutors lliuraran les
notes del trimestre als seus alumnes i s’acabaran de recaptar els diners destinats a l’ONG del Ripollès
Pobles Germans. A continuació, es
farà un esmorzar popular amb
coca, xocolata i fuet a la «Plaça de
Toros» de l’Institut. Seguidament
la direcció del centre donarà el xec
amb els diners recaptats a un dels
membres de l’ONG. A les h es faran diverses activitats simultànies
i la festa es tancarà amb l’actuació
d’un DJ alumne de Batxillerat de
l’institut.

