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Olimpíades Mercedàries

Els propers dies 1, 2, 3 i 4 de maig, el Col·legi Mare de Déu de la Mercè organitza, conjuntament, amb l’A.P.A.,
i amb el suport de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, una nova edició de les Olimpíades Mercedàries
que comptarà amb la participació dels col·legis de Provença, Martorell, Santander i Saragossa.

Avanç de programació:
- Acte inaugural.
- Competicions esportives: bàsquet, handbol, futbol sala, voleibol...
- Exhibicions de patinatge artístic, gimnàstica rítmica, judo...
- Atletisme, natació...
- Cloenda.

El desenvolupament de les Olimpíades sempre és possible amb la col·laboració dels nostres voluntaris.
Us hi animeu?

Setembre
·Festivitat de
la Mare de Déu
de la Mercè

Octubre
·Diada del Domund:
Berenar solidari

·Castanyada
·Itinerari
d’orientació Molins
de Rei

·Assemblea A.P.A.
·Caminada a
Montserrat

Novembre
·Festa de la tardor
(Educació Infantil)

Desembre
·Sant Nicolau
·Teatre nadalenc
·Cantada de
Nadales
·Celebració
de Nadal
·Escola Oberta
·Xerrada: Catalans
a Mathaussen
(Associació Amical
de Mathaussen)

Gener
·Jornada d’esquí
·Colònies de sisè a
la Seu d’Urgell.

aulanovaCOL·LEGI
MARE DE DÉU
DE LA MERCÈ

Febrer
·Tómbola
missionera
·Carnestoltes a
l’escola (Primària)
·Sortida de natura
(ESO)

Març
·Quaresma
·Teatre 2n d’ESO
“Tirant lo Blanc”

Abril
·Viatge final d’etapa
a París (4t d’ESO)

·Celebració
de la Pasqua

·Concurs literari
per Sant Jordi
al col·legi

·Concurs literari
per Sant Jordi
a Sant Feliu

Maig
·Olimpíades
Mercedàries
a Sant Feliu
·Commemoració
de Sant Pere
Nolasc i Lutgarda
Mas i Mateu

Juny
·Colònies
d’Educació Infantil

·Colònies de 1r
i 2n de Primària

Un any ple de celebracions!Un any ple de celebracions!

Mil·lenari de
Sant Feliu
Any Gaudí
Any Verdaguer

L’Agenda del Col·legi 2002-2003



sumari
3 Editorial

4 Inici de curs
Benvinguts a un nou curs.
Festa de la Mare de Déu
de la Mercè.

5 Un col·legi solidari
Mans Mercedàries. Ja som
a Internet.

6 Mil.lenari de Sant
Feliu

Commemoració del mil·lenari
a l’escola

8 Els nostres alumnes

Les fotos dels nostres
alumnes

10 Any Verdaguer
i any Gaudí

Biografies dels dos genis
i activitats dels nostres alumnes.
Premis.

12 De colònies
Totes les colònies de l’any.

14 L’altra escola
Les activitats de l’APA.

15 Actes de comiat
d’ESO

15 FEAC

16 L’agenda

aulanova

6 El Mil·lenari de Sant Feliu
Vam celebrar el mil·lenari de
la nostra ciutat invitant a les
altres escoles mercedàries i
entre tots vam fer una gran
festa.

12 De Colònies
Fem un repàs de totes les
colònies. Com cada any,
inoblidables.

5 Un col·legi solidari
Un any més hem demostrat que
el nostre col·legi es solidaritza
amb causes com la de Mans
Mercedàries.
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Triar mola

Des d'aquest any a la nostra
escola se separen els residus que

produeix per al seu posterior
reciclatge.

Tu també pots contribuir. Quan
acabis de llegir aquest butlletí no
el llencis: pots donar-li a un amic, i
si no el vols guardar llença'l en un

contenidor blau.
El Medi Ambient t'ho agrairà.



Semblava que era ahir quan... Així comença el nou curs. El Col·legi
novament està obert després de les vacances d’estiu, la direcció
vetllant perquè tot vagi bé, els professors amunt i avall preparant
les primeres classes...

Semblava que era ahir quan... I amb aquest objectiu la revista del
Col·legi,  Aulanova, ens fa memòria a tots del què ha passat.

D'una banda hem viscut intensament l’any Gaudí: teatre, sortides
per visitar les seves obres, treballs manuals i fins i tot, una gran
exposició feta per tots els alumnes del Col·legi que va resultar
molt interessant. D'altra banda, la celebració de l’any Verdaguer
ens ha permès conèixer aquesta figura clau de la cultura catalana.
Els seus grans poemes, les seves narracions...

I per acabar, recordar la gran festa del Mil·lenari com homenatge
a la nostra ciutat, a la qual van assistir els Col·legis germans de
Martorell i Provença.  Va ser una festa amb molta participació:
hi van assistir més de mil persones.

Per tot això i molt més, us convidem a llegir la revista on hi
trobareu totes aquestes activitats explicades i moltes més que
s’han dut a terme gràcies als professors i pares del nostre Col·legi.

El futur, novament, ple de reptes. Aquest any el nostre Col·legi és
l’organitzador d’una nova edició de les Olimpíades Mercedàries.
I recordeu, el FEAC ja ha fet dos anys. Us animen a participar
en aquest espai de diàleg i intercanvi entre pares i professors.

Semblava que era ahir quan...

Bon curs 2002-2003.

L’Equip directiu.

editorial
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Rah-mon Roma ens va fer viure la nostra festa

Inici de curs

Vam començar el curs amb la Festa
de la Mare de Déu de la Mercè. Enguany

la vam celebrar
el dia 21 de se-
tembre amb tots
els alumnes.
Al matí es va
celebrar a l’euca-
ristia que va tenir
lloc a la parrò-

quia de Sant Llorenç presidida pel
senyor rector de la mateixa. Tothom que

CURS 2001-2002
I ja van cinc!

Cap a les vuit del vespre un
nombrós grup d’alumnes i

professors del nostre col·legi van
sortir a fer una caminada nocturna
cap a Montserrat. Va ser dura però
gratificant. Rialles, cants, converses,
acudits i molt de fred i boira ens
van acompanyar fins que, ja cap

al migdia, vam arribar al Santuari.
Volem agrair la col·laboració de
tots els professors que ens van

ajudar portant les motxilles
al seu cotxe i fent de suport

logístic tota la nit.

Celebrem l'Any
Internacional del

Voluntariat
 Amb motiu de l'Escola  Oberta

i per commemorar l'Any
Internacional del Voluntariat, es va
sol·licitar a la Federació Catalana

del Voluntariat Social (FCVS)
l'exposició sobre el voluntariat.

Amb l'exposició, aquesta associació
d'entitats de voluntariat, engresca
a tothom a participar en aquest
servei. Es va distribuir en dos

àmbits: al Gimnàs, amb diferents
plafons explicatius, i pels

passadissos i escales del Col·legi
amb testimonis de persones que
han dedicat la seva vida als altres.

El volcà de Santa
Margarida

El  dia de Dijous Gras, els cursos
d'ESO van dur a terme una sortida

a la Fageda d'en Jordà i al cràter
del  volcà de Santa Margarida.

Tots vam quedar impressionats
per la bellesa i riquesa de la natura

d’aquests indrets.

Visita a TV3
Els alumnes de 3r d´E.S.O. van gaudir

d´un matí ple d'emocions amb la
visita als estudis de televisió de TV3,
i és que, a més de veure els platós
on es fan els diferents programes

de la cadena, aquest any van poder
presenciar en directe el rodatge

d´un episodi de la sèrie “Plats bruts”
i conèixer al David i al Lopes en

persona. QUINA PASSADA!!

El professorat i personal administratiu del col·legi  Mare de Déu de la Mercè us dóna la benvinguda a un nou curs escolar.

A la festa de la Mercè tots ens ho vam passar molt bé.

Festa de la Mare de Déu de la Mercè

Benvinguts a un nou curs!

volia hi estava convidat: pares, ex-
alumnes.
A la tarda, en Rah-mon Roma, ens va
preparar una festa al pati del Col·legi
en la que els més petits, els alumnes de
l’ESO i també els professors s’ho van
passar d’allò més bé. Vam ballar, cantar,
compartir jocs i, en definitiva, passar una
bona estona.
D’altra banda, el dia 24 es va celebrar
una missa a la capella del Col·legi per
commemorar el dia de la Mercè.

BREUS BREUS BREUS BREUS
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Al col·legi, a més de treballar en les
matèries curriculars el tema de la
solidaritat, també a través de la festa
i la celebració desinteressada de tots,
vivim aquest valor tan important.
L’octubre ens marca el primer
d’aquests moments. L’entrepà solidari
organitzat pels grups de 2n d’ESO,
serveix per recaptar ajuda per als
missioners que treballen als països
del sud amb els més pobres.
Aquest any, gràcies a tots, s’han
recollit 750 E. L’altra activitat que
mobilitza amb la seva realització a tot
el col·legi és la Tómbola Solidària. Un
altre cop els alumnes de 2n d’ESO

Un col·legi solidari
octubre

II encuentro
GRANADA 2002

Dels dies 3 al 6 de juliol entorn d'uns
quatre-cents representants de col·legis
mercedaris, ens vam reunir a la ciutat

de Granada en el II Congreso de
Escuelas Mercedarias de España per
compartir experiències i reflexionar

sobre la nostra tasca educativa.

Tot un campió!!
Els dies 21, 22, 23 i 24 de febrer van
celebrar-se a Olot els Campionats

de Catalunya Infantils de Natació. El
nostre alumne de quart d'ESO Àlex
Camacho es va preparar per aquesta

cita d’una manera molt intensiva
durant tres mesos. Un cop ja a la

final de la seva prova (200 m.
papallona) va quedar en tercera
posició. Aquest fet li ha donat la

possibilitat d’anar al CAR (Centre
d’Alt Rendiment) i, si tot va bé,

tindrà l’oportunitat de ser escollit
per la nostra selecció.

El seu pròxim objectiu és
el Campionat d'Espanya Infantil
que se celebrarà a les piscines

Bernat Picornell de Barcelona, on
intentarà millorar la 8a posició

obtinguda l’any passat.

Visita a Tarraco
Els alumnes de primer d'ESO van
participar aquest any, per primer
cop, en les Jornades Tàrraco Viva.
Durant aquestes jornades, a més

de poder visitar les restes
arqueològiques, es poden veure

grups de persones que
reprodueixen com era la vida

en època romana.

BREUS BREUS BREUS BREUS

ajuden a preparar els tres estands on
hi ha repartits els diferents premis que
aniran recollint els afortunats.

No donar el peix sinó
ensenyar a fer la canya
per pescar-lo

Però el millor premi i el més repartit
són els 1527 E que aquest any s’han
recollit i que amb la col·laboració de
MANS MERCEDÀRIES aniran a
Malange (Angola), destinats a construir
un centre per acollir noies a les quals
es podrà donar la necessària educació
per complir aquest senzill objectiu.

Gràcies per col·laborar a la tómbola solidària

Ja som
a internet!
Visita’ns!

Tenim pàgina nova del
col·legi a Internet amb
tota la informació que
vols: història del centre,
activitats, APA, etc.

Ens trobaràs a: www.mercedarias.com

També et pots comunicar amb nosaltres mitjançant
el nostre correu electrònic: a8026294@centres.xtec.es

Aquest és l'aspecte de la pàgina
de presentació
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Amb el toc de les 12 campanades del dia 31 de desembre, començava el pròsper i feliç any 2002 i a St. Feliu
s’iniciava la commemoració del Mil·lenari de la ciutat.
Des del col·legi es va veure l’oportunitat que els alumnes descobrissin la història de la seva ciutat i de fer-los veure
que el col·legi n’és una part important d’aquesta història des de ja fa gairebé 125 anys.
Per això, l’Educació infantil i primària van participar en les activitats proposades pel municipi com la visita a
l’exposició de Can Ricart i es va convidar la senyora Mª Luz Retuerta, coordinadora del llibre Sant Feliu de Llobregat:
Identitat i història per fer-ne una presentació als alumnes d’ESO.
Però no vàrem voler quedar-nos aquí i des de l’APA es va convocar a la resta de col·legis de Catalunya de la Congregació
Missioneres Mercedàries a assistir i intervenir en una gran festa el dia 2 de juny per celebrar el Mil·lenari de la ciutat.

Crònica de la festa
Al matí, un cercavila amb els Gegants de l’Agrupació Cultural Fol-
klòrica de Sant Feliu va acompanyar a nens i pares fins al Pavelló
d’Esports. Allà, es va donar inici als actes amb els parlaments de
l’alcalde, Sr. Àngel Merino, la regidora de cultura, Sra. Esther Hachuel,
i la directora del
nostre centre,
Sra. Concepció
Vall.
Tot seguit van
començar les
actuacions pre-
parades pels
nostres alum-
nes. Els més pe-
tits, d'educació
infantil, ens van
oferir unes dan-
ses catalanes
molt aplaudides pel públic assistent. A continuació van intervenir
els diferents cursos. Primer i segon de Primària van ballar el Patatuf;
tercer i quart de Primària el ball de bastons; cinquè i sisè el ball de
cintes. Entre actuació i actuació vàrem comptar amb la col·laboració
dels Castellers de Sant Feliu, els Gegants de l’ACF i el Cor de l’Ate-
neu, que van fer possible l’èxit d’aquest acte.
Les actuacions van acabar amb la cantada conjunta de la sardana
Sant Feliu mil anys d'història a càrrec del Cor de l'Ateneu i alumnes
del cicle superior d'educació primària.
Cal agrair la participació de les escoles de La Mercè de Martorell
i La Mercè de Barcelona, que van col·laborar perquè la nostra festa
fos especial.
La celebració va continuar amb un dinar de germanor al Palau Fal-
guera, on es van sortejar diversos obsequis entre els assistents.
A la tarda, una gimcana amb el títol «Coneguem la nostra Ciu-
tat» i una visita guiada pels llocs més emblemàtics de Sant Feliu
van posar punt i final a la festa que va concloure amb una eucaristia
a la Parròquia de Sant Llorenç.

Mil·lenari de Sant Feliu

Més de mil anys d'història

s.I aC-III/IV dC

Restes de vil·les
romanes a Mas
Lluhí i Can Ricart

1002

Apareix citat en
un escrit, per
primer cop, el
nom de Sant
Feliu

1180-82

Neix Sant Pere
Nolasc, fundador
dels Mercedaris

1553

Sant Feliu
té 46 focs

1610 1672

S'estableix un
servei setmanal
de Correus

Són portades
les relíquies de
Sant Rarimi
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Sant Feliu ens saluda

Transcrivim aquí l'escrit que una alumna de la nostra escola va llegir en acabar l'acte
que vam fer en ocasió del mil·lenari de Sant Feliu.

Hola amics! Em dic Sant Feliu de Llobregat i sóc una petita ciutat
catalana de la comarca del Baix Llobregat. Estic molt contenta perquè és el meu

aniversari i, a que no sabeu quants anys faig? Doncs, faig
mil anys. És el meu Mil·lenari.
En aquest temps he conegut moltes persones perquè he vist
quasi tota la història de la humanitat. En els temps més
antics, jo era sota el que ara anomenen mar Mediterrani,
i encara que avui això sembli molt llunyà, fa milers i milers
d'anys les seves aigües arribaven fins aquí.
Segons va passar el temps, van venir a viure molts tipus de
persones diferents, com per exemple els ibers i els romans.
Encara conservo d'ells restes arqueològiques com mosaics,
per no oblidar-los!
Vosaltres, les persones, heu canviat molt des d'aquells
temps, i m'heu fet canviar molt a mi. Vau passar per la
prehistòria, l'edat mitjana i, d'aquesta, a l'edat moderna...,
i així fins als nostres dies.

M'heu canviat tant! Heu construït edificis, els heu derruït, heu traçat carreteres i les
heu remodelat; heu dissenyat nous parcs i heu remodelat els antics... Cada cop em
féu més gran i aquest pas em deixareu sense muntanyes, i com m'agraden les
muntanyes!
Els meus veïns es diuen Sant Just, Molins de Rei, Sant Vicenç dels Horts i tinc a la
guapíssima Barcelona molt a prop...muà!
Tot i així, us vull dir que no és que tingui exactament mil anys, sinó que fa mil anys
un dels vostres va escriure en un document el meu nom i gràcies a aquest volgut
senyor, avui puc rebre les vostres felicitacions.
Sabeu... sóc molt important jo, perquè sóc capital de la comarca. Ai, quina il·lusió!!!
(Sé que tots vosaltres, nens i nenes, esteu parlant de mi aquests dies al col·legi i que
els veins em faran una gran festa), ji, ji, ji, m'estic posant de color vermell!!
Vull contar-vos que encara que avui sóc molt feliç, quan era més jove m'espantava
molt una part de ciutat. Sí, sí aquella que era l'antiga torre de la presó on vivia la
família Dufort, sí home, també l'edifici de la Pia Almoina. Però amb el temps em vaig
anar animant, com quan es va construïr l'església nova i el campanar es va col·locar
la cridanera campana que em desperta cada dia. O quan surt la meva mascota,
la garsa, fent el cercavila amb el meu amic Banyetes.
Ei, hola Banyetes! Que bé que ens ho passem durant les festes de la tardor amb
tot el foc...
Bé, prou de tant de parlar. Sento de lluny a la meva amiga la campana que em
crida perquè sóc una ciutat molt ocupada i tinc moltíssimes coses a fer. Un petó
i mil gràcies per estar aquí...

1830

Es construeix el
nou Ajuntament

Es funda el
col·legi Mare
de Déu de la
Mercè

Neix Lutgarda
Mas i Mateu,
fundadora de les
Mercedàries

Arriba el
ferrocarril

Arriba
l'electricitat

És consagrada la
nova església de
Sant Llorenç

Mil·lenari de
Sant Feliu de
Llobregat

2002194619281854 1879 1896

Primer document on
s’esmenta el nom de
Sant Feliu

Si voleu saber mes:

El llibre:
ABAD, A. Sant Feliu de Llobregat:
Identitat i història.
Sant Feliu de Llobregat. 2002

La web:
www.santfeliu.org/1000enari/index.htm

De dalt a baix
Església a l'any 1923
Edifici de la Unió Coral
Edifici de la Pia Almoina
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Els nostres alumnes
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Any Verdaguer i Any Gaudí

Verdaguer

Aquest català
universal
nascut entre
Reus i
Riudoms
(Baix Camp,
Tarragona)
l’any 1852 va
deixar com

arquitecte monuments tan admi-
rats com la Pedrera i part de les
obres de la Sagrada Família. Arbres,
muntanyes, rius... eren part de la
seva gran inspiració, mentre que el
quadrat, el cercle i la hipèrbole
eren les formes a través de les
quals intentava reproduir aquesta
natura que tan admirava.
Des de les diferents àrees ens
vam plantejar desenvolupar
diferents activitats destinades a
conèixer la seva persona i la seva

obra. Tota l’escola es va posar a
treballar-hi. Així, des de l’àrea
d’expressió artística es va preparar
una representació teatral de la vida
de Gaudí; des de l’àrea de
matemàtiques es van treballar les
formes geomètriques i la manera de
fer-ne els càlculs; des de l’àrea de
visual i plàstica es van fer diferents
murals de la seva obra; des de l’àrea
de socials es van organitzar sortides
per visitar els diferents monuments:
la Casa Batlló, la Casa Vicens, la Casa
Milà (la Pedrera), el Palau Güell,
el Parc Güell i la Sagrada Família.
L’acte central de la celebració de
l’Any Gaudí es va fer amb motiu de
l’Escola Oberta al mes de febrer amb
una exposició al gimnàs del centre
on hi van participar tots els alumnes
de l’escola, des d’educació Infantil
fins a l’ESO.

Jacint
Verdaguer
(1845-1902),
fill de
Folguerolas
(Osona).
Aquest any
se celebren
els 100 anys

de la seva mort. Ha passat a la
història com l’escriptor que va
recuperar la llengua catalana per
la poesia i se'l considera el Poeta
de Catalunya.
Les seves obres mes importants
són l’Atlàntida, Canigó,  Aires del
Montseny, Sant Francesc, Pàtria,
Oda a Barcelona, entre d’altres.

Des del Col.legi, l’àrea de llengua
i literatura catalana ha donat
a conèixer les obres d’aquest
insigne autor a través de treballs,
murals i visites com la realitzada a
la Casa-Museu Verdaguer a
Vallvidrera, on va morir l'any 1902.

Museu Verdaguer

Dolça Catalunya,
pàtria del meu cor,
quan de tu s'allunya
d'enyorança es mor.

Hermosa vall, bressol
de ma infantesa,
Blanc Pirineu,
marges i rius, ermita
al cel suspesa,
per sempre adéu!
Arpes del bosc, pinsans
i caderneres,
cantau, cantau, jo dic plorant
a boscos i riberes:
adéu-siau!

Fragment extret de
L'Emigrant

Gaudí
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Altres Premis

Les guanyadores del concurs de seguretat
viària amb els regals.
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CONCURS LITERARI DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

Accèssits
  Patricia Poncelas (2n ESO) «Tota una vida»
Finalista
  Montse Ruiz (4t ESO) «Contra corrent»

11è CONCURS DE DIBUIX INFANTIL I JUVENIL

Primer premi
  Anna Repullo
Segon premi
  Noelia Sobrino

V CONCURS DE DIBUIX ESCOLAR ESCOLA I SEGURETAT  VIÀRIA

Primer premi
  Alba Reche
Segon premi
  Anna Repullo
Cinquè premi
  Gemma Encinas Marquet

Sant Jordi 2002

Premis Sant Jordi
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Finalistes
Cristina Pareja (1r ESO)
«Temps difícils»
Pablo Casado (2n ESO)
«La màquina de les ànimes»
Alejandro Santervás (3r ESO)
«Viatge als somnis polars»
Francesc Castellà (4t ESO)
«La crua realitat»

Guanyadors
Anna Montiel (1r ESO)
«El Mil·lenari»
Albert Rodríguez (2n ESO)
«El somni»
Ester Cuñado (3r ESO)
«Quina dona»
Montse Ruiz (4t ESO)
«Contra corrent»
POESIA
Gisela García (2n ESO)
«Benvolgut Mil·lenari»

Cicle Superior

Primer premi (Prosa)
Anna Repullo Vique (6è B)
«Què m’està passant?»

Segon premi (Prosa)
Laura Guirado Bernal (6è A)
«M’he perdut a casa meva»

Primer premi (Poesia)
Beatriz Aguilar Nieto (5è A)
«Gaudí»
Mireia Mestres Cañadell (6è B)
«Tradicions catalanes»

Segon premi (Poesia)
Mireia Nuñez Martínez (5è B)
«Gaudí»
Jessica Balaguer Baena (6è A)
«Els gegants»

Tercer premi (Poesia)
Jesús López Jarillo (5è A)
«L’escola»

Quart premi (Poesia)
Àlex Ramos Baz (5è B)
«Sant Feliu»

Cicle Inicial

Finalistes
Cèlia Bernal (1r A)
«Les orenetes»
Cristina Mahedero (1r B)
«L’arbre misteriós»
Raquel Díaz (2n A)
«El gat i els ratolins»
Anna Gil (2n B)
«La rosa i la tulipa»

Cicle Mitjà

Primer premi (Prosa)
Alba Serrano (3r B)
«La nena egoista i la fada»
Blanca Cenizo (4t A)
«El planeta gos»

Segon premi (Prosa)
David Ramos (3r B)
«Les lletres s’han tornat boges»
Patricia Muñoz (4t B)
«El grom dels somnis»

Primer premi (Poesia)
Marta de Matos (3r B) «El sol»
Patricia Oliva (4t B) «L’estel»
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De colònies

Colònies d’Infantil

"SENYO": "Quina aventura la dels més petits, en sortir de casa
dos nits. Dos nits a Riera Ciuret on es va visitar el Follet...
NEN: "El Follet que es deia Truc, em va fer cansar com un ruc..."
NENA: "El ruc (que hi  havia a la masia), es volia menjar les
galetes que vam fabricar...
NENA: "Les galetes que vam fabricar què bones que van quedar."
NEN: "Quedar...? Jo em vaig quedar adormit mirant els estels
a la nit...
NEN: "A la nit amb la llanterna vaig ensopegar amb la... "Senyo!!"
no sé acabar el rodolí!!!

Tercer d’ESO

Aquest curs hem anat a esquiar a La Molina. Ens ho
vam passar molt bé, perquè a més vam patinar sobre
gel a Puigcerdà. Ara, quin fred que feia!!!

Colònies de 6è EP

Com ja és tradicional al finalitzar l’etapa d’Educació
Primària els alumnes de sisè anem a la Seu d’Urgell a
l’alberg la Valira els dies 6, 7 i 8 de febrer coincidint amb
el Carnestoltes. Malgrat el fred que va fer, vam gaudir de
totes les activitats com l’esquí de fons a Guils de Cerdanya,
o el piragüisme al parc del Segre, i també vam fer una
visita al casc antic de la ciutat i a la seva catedral, un itinerari
de natura al riu i la visita a la central lletera «el Cadí».

Tercer i quart EP

Feia fred?? Doncs potser sí, però era tan maca la
neu!! Amb unes immenses motxilles plenes de roba
d’abric i moltes ganes de passar-ho d’allò més bé
vam marxar tots els nens i nenes de 3r i 4t el dia 6
de febrer de colònies cap a Planoles.
Quina calor feia! Que en faríem de tots aquells
jerseis de coll alt que dúiem?
Doncs mireu, aquell dia abans de començar a be-
renar ja NEVAVA!! Semblava que la neu ens havia
estat esperant.
L’endemà vam pujar a Núria amb el cremallera; ens
ho vam passar tan bé i era tan maco tot allò que
ningú volia marxar.
El dia 8, el dia de tornada, vam veure i aprendre
com es feien iogurts a una granja. Què curiós? I
que bons que eren!!
Ara només ens queda esperar que arribi quan abans
millor l’any que bé per tornar a marxar de colònies.
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Primer i segon EP

Entre els dies tres i cinc, els alumnes de primer i segon de primària
van anar a Viladons de Baix, al peu de Montserrat, a visitar una de
les poques tribus d’indis que encara hi ha al món. Allà van ensenyar-
nos la seva cultura i tradicions basades en el respecte a la natura,
aixi com les seves tècniques mil·lenàries de supervivència, cants,
danses i roba.
De tornada, en silenci pel cansament, intentàvem recordar les
cancons i jocs apresos. Mentre a través del mirall de l’autocar mirà-
vem aquells arbres i muntanyes que cal conservar i estimar.

Cinquè d'EP

Els nens de 5è hem anat de colònies a Pou de Glaç (La Bisbal
d’Empordà) els dies 10, 11 i 12 d’abril.
Malgrat el mal temps, va ploure cada dia, vam fer gairebé totes
les activitats previstes i unes altres de noves com un taller de
modelatge on s’hi van poder veure veritables obres d’art. Els
nens van poder mostrar la seva part més artística en el taller de
rajoles. Una de les activitats més emocionants va ser muntar en
quad, ens van posar el casc i a tope...per un circuit ple de fang
que encara feia més emocionant l’activitat.
Una altra activitat molt divertida va ser l’escalada al Rocòdrom,
travessar el pont de Mico i sobretot agafar velocitat amb la tirolina.
Que guai!!
I a les nits la diversió continuava: el primer dia joc de nit i després
discoteca, i el segon dia els nens i nenes es van posar molt
«guapos» per ballar dins d’un pou, sí, vam ballar dins del Pou
de Glaç.

Quart d'ESO

Quin fred fa a França! I com plou! Els alumnes
de 4t d'ESO vam passar uns dies a França
irrepetibles. Primer, vam visitar el Parc de
Futuroscope on vam gaudir d'espectacles àudio-
visuals sorprenents. Després de passar una nit a
París vam marxar a Disneyland. Les atraccions,
els espectacles i les diferents desfilades ens van
fer passar unes estones força divertides.
A la tornada, vam visitar París: les seves avin-
gudes, els seus monuments,... i vam pujar a la
Torre Eiffel! Tot i que estàvem molt cansats,
ens va agradar.
De tornada, la Torre Eiffel il·luminada  ens va
acomiadar. I nosaltres vam marxar tristos per-
què seria el darrer viatge que faríem com a
companys.

Primer i segon d’ESO

Aquest any hem anat a fer Esports d’Aventura a Port Ainé amb els alumnes
de primer i segon d’ESO.  Vam haver de matinar per poder marxar a les sis
del mati. Cap a les onze arribàrem al complex i en un tres i no res vam deixar
les maletes i vam començar les activitats.
El temps en va acompanyar d’allò més. Mentre uns tastaven l’aigua, fent “rafting”,
d’altres desafiaven les lleis de la gravetat tirant-se per la tirolina. Vam fer de tot:
piscina, quads, tir amb arc, ballaruga a la nit. No vam parar ni un instant, però
ens ho vam passar superbé.
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Trobada familiar a Sant Joan

El  passat 21 d'abril  vàrem celebrar
la III Trobada Familiar. Ens vam reunir
unes 260 persones (nens, pares,
avis...). Aquest any el temps ens va
acompanyar i ho vam passar molt
bé. Primer, un recorregut tranquil a
peu d'uns 45 minuts per camins ru-
rals i planers. En arribar al nostre
destí, i després de recuperar forces amb un bon esmorzar, jocs, obsequis
i un grup d'animació fins a l'hora de tornar a casa.

L’altra escola

Guanyadors a l'aquàrium
Els alumnes de segon d’ESO a
través del taller de natura, van

participar en el concurs de dibuix
Pinta la Mediterrània que organitza
l’Aquari de Barcelona. Enguany els
guanyadors han estat dos alumnes

de la nostra escola:
Daniel Llamas i Laura Rosa.

Mireu que "chulos" són.

Primer Premi. Daniel Llamas

Segon Premi. Laura Rosa

Felicitats!!
L’Ajuntament de St. Feliu ha premiat
la trajectòria esportiva del nostre
equip de Basket cadet per haver

representat a la nostra ciutat en les
fases finals de Catalunya en les

últimes temporades.

Samarreta dels
 Jocs Escolars

Sabíeu que el dibuix de les 1200
samarretes dels Jocs Escolars

de St. Feliu d’aquest curs l’ha fet
en Francesc Castellà Cabello
de 4t. d’ESO? Ell va guanyar

el concurs per decidir el model.
MOLTES FELICITATS!!

Els millors esportistes de l'any
A la nit de l’esport que va organitzar

l’Ajuntament de St. Feliu va ser premiat
l’alumne Àlex Camacho Vela en

l’apartat de Natació. També van ser
guardonats els ex-alumnes Javier

Escacena en Bàsquet i Ivan Casquet
en Judo. ENHORABONA!!

BREUS BREUS BREUS BREUS

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

L’Esport
Paral·lelament al curs escolar, hem finalitzat una nova temporada esportiva
al nostre centre. Aquest curs, uns 150
nens i nenes del centre han realitzat
activitats extraescolars relacionades
amb l'esport, algunes de caire com-
petitiu (bàsquet, handbol, patinatge...)
i d'altres no competitives com la
psicomotricitat.
   La iniciació esportiva ha estat la
gran novetat d'aquest curs. Uns 20
nens i nenes han realitzat aquesta
nova activitat on es combinaven tres
esports: handbol, futbol-sala i bàsquet
i la veritat és que ha estat tot un èxit.
Els nostres jugadors/es han participat
a la lliga de Sant Feliu i en un gran
nombre de tornejos. A més, aquest
any, s'ha creat un grup d´atletisme
amb alumnes de primària que ha par-
ticipat en les diferents curses que han
tingut lloc a la nostra comarca. Molts
dels nostres corredors, a més, han guanyat medalles i premis.
   Malgrat que no és l´objectiu principal, creiem que no seria just oblidar-se
dels nostres esportistes que han arribat més lluny en les diferents competici-
ons on han participat: l'equip de bàsquet aleví masculí ha quedat 3r del
Baix Llobregat, cinc patinadores nostres han arribat a les finals territorials
de Barcelona fent un gran paper, les noies d'handbol han quedat terceres del
grup B del Baix Llobregat i l´equip de bàsquet cadet masculí, com ja ens
té acostumats, van arribar a les finals de Barcelona i es van quedar a un pas
d´anar al Campionat de Catalunya (van perdre d´un punt contra La Llagosta).
Això els va suposar un premi honorífic donat per l´Ajuntament.
   Per últim, volem recordar-vos un gran esdeveniment esportiu que tindrà
lloc el curs vinent i davant del qual hem d´estar tots preparats. Parlem de les
OLIMPÍADES MERCEDÀRIES que l´any que ve es faran a Sant Feliu.  Ja
des d´ara necessitarem la vostra col·laboració perquè les nostres OLIMPÍADES
siguin un èxit.

Festes de fi de curs
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En la primera reunió de presentació
del curs davant de tots els pares, el
Miquel González, coordinador del
FEAC al col·legi, ens presentava una
nova proposta que tenia un nom una
mica estrany i curiós: el FEAC.
El FEAC són les sigles de Família
Escola Acció Compartida i amb
aquest motiu es van organitzar quatre
grups d’infantil, primària i secundària
perquè un cop al trimestre pares i
professors, amb un moderador al
grup, reflexionessin sobre un tema
d’interès de l’educació dels seus fills/
alumnes que afecta tant a la família
com al col·legi.
No es va pretendre arribar a cap
conclusió, simplement crear un cli-

L’Eucaristia

A principis de juny ens vàrem reunir
pares, professors i alumnes per

celebrar junts
l’Eucaristia de
comiat del nostre
grup de l’escola a
la parròquia de
Sant Llorenç.  Va

ser una missa especial i emotiva amb
la participació de tots en les lectures,
pregàries i ofrenes. En acabar, ens van
fer la foto a l’altar per recordar aquest
moment que estaria sempre present
en la nostra «història personal».

Actes de comiat d’ESO

FEAC

La Festa

El dia 21 de juny ja és un dia especial
per la majoria d’alumnes del col·legi:
s’acaba el curs per fi!! Però per a
nosaltres no només és un curs, és també
una etapa i sobretot és el nostre últim
dia com alumnes de l’escola. Els actes
de la festa que es van fer varen resultar
realment emotius i varen anar des
d’unes paraules de la directora passant
per un recull de fotos de tots els nos-
tres anys a l’escola amb una presenta-
ció de Power Point (fet per uns quants
companys) i els agraïments dels

delegats de curs a pares, profes i cole.
I, per acabar, es va lliurar al col·legi com
a obsequi una olivera per plantar al
pati, i recordar així sempre la nostra
promoció.
Llàgrimes, nostàlgia, alegria, satisfacció...
En acabar l’acte, ens esperava un sopar
fred al pati i una bona festa a la disco-
gimnàs. Ah!... i una serenata dels profes
que ens va destrossar del tot.
Gràcies a tots els que heu fet del cole
casa nostra, no ho oblidarem mai.
Els alumnes de 4t d’ESO.

Una nova manera d’entendre l’escola

ma de diàleg sincer i constructiu
entre pares i professors i veure-ho
tot des de diferents perspectives.
L’opinió dels pares i professors
participants va ser que el proper
repetirien.
L’experiència d’aquest treball va ser
tan positiva que el
col·legi va presentar
un resum de l’ex-
periència, conjun-
tament amb el
col·legi de la Mer-
cè de Provença, al II
Encuentro de Escue-
las Mercedarias de
España a Granada.
Aquest any

Tele sí? Tele no?
Quin pal els deures!
A les 5: futbol, informàtica,
anglès, teatre, guitarra,...
Socorsssss!

reemprenem
l’experiència i
us proposem a
tots els qui
estigueu inte-
ressats que hi
participeu.



D
E

S
E

M
B

R
E

 2
00

2 
- 

N
Ú

M
.2

 . 
C

O
L·

LE
G

I M
A

R
E

 D
E

 D
É

U
 D

E
 L

A
 M

E
R

C
È

Olimpíades Mercedàries

Els propers dies 1, 2, 3 i 4 de maig, el Col·legi Mare de Déu de la Mercè organitza, conjuntament, amb l’A.P.A.,
i amb el suport de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, una nova edició de les Olimpíades Mercedàries
que comptarà amb la participació dels col·legis de Provença, Martorell, Santander i Saragossa.

Avanç de programació:
- Acte inaugural.
- Competicions esportives: bàsquet, handbol, futbol sala, voleibol...
- Exhibicions de patinatge artístic, gimnàstica rítmica, judo...
- Atletisme, natació...
- Cloenda.

El desenvolupament de les Olimpíades sempre és possible amb la col·laboració dels nostres voluntaris.
Us hi animeu?

Setembre
·Festivitat de
la Mare de Déu
de la Mercè

Octubre
·Diada del Domund:
Berenar solidari

·Castanyada
·Itinerari
d’orientació Molins
de Rei

·Assemblea A.P.A.
·Caminada a
Montserrat

Novembre
·Festa de la tardor
(Educació Infantil)

Desembre
·Sant Nicolau
·Teatre nadalenc
·Cantada de
Nadales
·Celebració
de Nadal
·Escola Oberta
·Xerrada: Catalans
a Mathaussen
(Associació Amical
de Mathaussen)

Gener
·Jornada d’esquí
·Colònies de sisè a
la Seu d’Urgell.

aulanovaCOL·LEGI
MARE DE DÉU
DE LA MERCÈ

Febrer
·Tómbola
missionera
·Carnestoltes a
l’escola (Primària)
·Sortida de natura
(ESO)

Març
·Quaresma
·Teatre 2n d’ESO
“Tirant lo Blanc”

Abril
·Viatge final d’etapa
a París (4t d’ESO)

·Celebració
de la Pasqua

·Concurs literari
per Sant Jordi
al col·legi

·Concurs literari
per Sant Jordi
a Sant Feliu

Maig
·Olimpíades
Mercedàries
a Sant Feliu
·Commemoració
de Sant Pere
Nolasc i Lutgarda
Mas i Mateu

Juny
·Colònies
d’Educació Infantil

·Colònies de 1r
i 2n de Primària

Un any ple de celebracions!Un any ple de celebracions!

Mil·lenari de
Sant Feliu
Any Gaudí
Any Verdaguer

L’Agenda del Col·legi 2002-2003


