
L’institut d’educació secundària
Illa de Rodes, de Roses, s’ha bolcat
en la celebració del Dia d’Europa
(commemorat divendres passat) i
en les eleccions al Parlament Eu-
ropeu convocades per al proper 
de juny. Tot plegat, emmarcat en
un programa d’aproximació a Eu-
ropa impulsat per aquest centre
educatiu que culminarà amb una
jornada prevista per al proper di-
vendres  de maig.   

Per aquest motiu, un grup d’a-
lumnes de l’IES Illa de Rodes ha
participat durant els mesos de
març i abril en xats internacionals
organitzats per la Comissió Euro-

pea, que han comptat amb la in-
tervenció de dos convidats d’ex-
cepció: el comissari europeu
 d’Educació, Jan Figel, i el president
del Parlament Europeu, Hans-
Gert Pöttering. Aquest ha estat
l’únic centre educatiu de l’Estat
que ha participat en els xats.

L’IES Illa de Rodes ha programat
diverses activitats relacionades
amb l’assignatura d’Educació eti-
cocívica i per a la ciutadania, que
centren el seu eix de treball entorn
a la figura d’Europa i les seves
institucions. L’objectiu és acostar
els joves de quart curs d’ESO i
primer de Batxillerat –als quals s’a-
drecen les diferents activitats– al

concepte Europa, ja sigui primer
centrant-se en el Dia d’Europa i
després en les eleccions al Parla-
ment Europeu del proper  de
juny. 

Aspectes com l’europeisme, les
funcions i la repercussió de la
Unió Europea en la vida dels ciu-
tadans, la percepció que en tenen
els joves en l’actualitat o la identi-
tat europeista de Roses, endinsa-
da en la Mediterrània i amb una re-
alitat poblacional molt diversifi-
cada, són alguns dels temes que
centren l’atenció de les diferents
propostes i sessions organitzades
per l’institut rosinc –segons van ex-
plicar els seus responsables. 

La primera de les activitats du-
tes a terme ha estat la realització de
dos xats en anglès, que es van dur
a terme el  de març i el  d’abril;
durant el qual estudiants de primer
curs de Batxillerat de l’IES Illa de
Rodes van poder expressar in-
quietuds i opinions, juntament
amb alumnes d’altres dotze països
de la Unió Europea. Compartint
aquesta experiència, des de Brus-
sel·les, es trobaven el comissari eu-
ropeu del Departament d’Educa-
ció, Cultura i Joventut i l’actual
president del Parlament Europeu. 

Una altra iniciativa ha estat la
creació d’un grup a la xarxa social
d’Internet Facebook, anomena-
da «Som Europa» i que té per ob-
jectiu augmentar la consciència
d’europeïtat entre els estudiants
d’arreu, començant pel mateix
institut Illa de Rodes i per la po-
blació de Roses. Des del centre han
remarcat que el grup està obert a
totes aquelles persones que volen
saber més i viure més Europa, du-
ent a la pràctica el lema de la Unió
Europea: «Unity in diversity».

Pel que fa a la jornada de treball
del  de maig, la proposta de
l’IES Illa de Rodes comptarà amb
la participació –en aquest cas de
forma presencial– del director de
la representació de la Comissió Eu-
ropea a Barcelona, Manel Camós.
La jornada inclourà sessions de tre-
ball on els alumnes seran nova-
ment els protagonistes, i també
comptarà amb la implicació de l’A-
juntament de Roses. La primera
d’aquestes sessions tractarà so-
bre què s’entén per Europa i què
se’n sap.
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DDel 9 al 17 de maig, 
MENÚ ESPECIAL 

«TEMPS DE FLORS»

al migdia a 15 € (IVA inclòs)

MENÚ GRUPS  a 20 €
(IVA i beguda inclosos)

MENÚ ESPECIAL «Temps de Flors»

Amanida de formatge de cabra gratinat
Croquetes

Espaguettis Bolonyesa
Calamars a l’Andalusa

Paella
Entrecot a la brasa

Dorada al forn
Escalopa

Postres

Preu: 15 € iva inclòs

Per a més informació, telèfon

872 08 07 00
o consulteu web: www.duplexrestaurant.es
Rda. Ferran Puig, 39 baixos · Girona
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A 5 minuts del recorregut de «Temps de Flors», 
al costat del parc de la Devesa

DdGL’Aula
Diari de Girona

Suplement d’Ensenyament
DIMARTS, 12 DE MAIG DE 2009

GIRONA
Setanta-sis centres gironins realitzen un
Pla experimental de llengües estrangeres
La iniciativa del Departament d’Educació
arriba a la quarta convocatòria aquest curs   
>PÀG 2

CONCURS
Un projecte de l’IES Palamós guanya un
premi estatal pel foment de la literatura
Un grup de 24 alumnes coneix les ciutats de
García Lorca, Cernuda i Aleixandre  
>PÀG 4

OPINIÓ

NO SABEM EL QUE TENIM
PER XAVIER DÍEZ USTEC·STES DE  LES COMARQUES DE GIRONA

> PÀG 4

COORDINA Pili Turon A/E aula.diaridegirona@epi.es 

Una de les sessions virtuals amb alts càrrecs de la UE en una activitat que, a tot l’Estat,  només ha fet Roses.

DIARI DE GIRONA

L’institut de Roses acosta el
seu alumnat a l’europeisme

Estudiants de l’IES Illa de Rodes xategen amb alts càrrecs europeus�

El Consell del Gironès ha distri-
buït durant el mes d’abril .
«boc’n rolls» entre els centres d’en-
senyament de primària de la co-
marca perquè els escolars hi por-
tin l’esmorzar i el berenar sense ha-
ver de generar residus. Aquesta ac-
tuació es troba inclosa dins la
campanya «A l’escola, triem menys
residus» iniciada fa un parell  d’anys
per l'Àrea de Medi Ambient del
Consell comarcal del Gironès. 

El «boc’n roll» és un material
que serveix per embolicar ali-
ments, com per exemple entre-
pans, fruita o galetes, pensat per
portar a l’escola, a la feina o d’ex-
cursió.

El seu objectiu és el de substituir
els embolcalls d’un sol ús, com el
paper d’alumini, ja que es pot ren-
tar i utilitzar moltes vegades. D’a-
questa manera es pretén fomentar
la prevenció de residus, la reuti-
lització i l’estalvi de recursos na-
turals.

GIRONA | DdG

El Consell del
Gironès reparteix
5.000 embolcalls
per dur el berenar i
l’esmorzar a classe

El centre educatiu rosinc ha
estat l’únic de tot l’Estat
espanyol en participar en el
contacte virtual europeu

L’Illa de Rodes ha
desenvolupat un programa
que culminarà divendres
amb una jornada de treball 

L’institut d’educació secundària
Vallvera, de Salt, representarà l’o-
bra de teatre musical «La llegenda
de la nimfa i el gegant del rec»
demà, a les  del vespre, al Teatre
de Salt. A part d’aquesta actuació
oberta a tothom, al llarg d’aques-
ta setmana els estudiants de l’ins-
titut han assajat –ahir– i escenifi-
quen l’obra per a diferents centres
educatius de Girona i Salt. 

SALT | DdG

L’IES Vallvera estrena
un altre musical

SALT
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