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Ha començat el nou curs. El col•legi reprèn la seva activitat. Ja fa uns
quants dies que hi ha els llums encesos, que els professors entren i surten,
els pares ja fan preparar les motxilles als seus fills, i tot a les classes està
preparat pel primer dia.

Per l’equip directiu, en nom de tota la comunitat educativa, el curs presenta
tres grans reptes a assolir.

El primer és que els infants i joves que assisteixen a les nostres aules
arribin a ser persones compromeses. L’objectiu d’aquest any com col•legi
cristià és treballar el «Compromís» com actitud de la persona.
Comprometre’s vol dir no ser indiferent davant el que passa a l’entorn, a
la  persona, als amics, a la familia, a l’escola…

El segon, a nivell escolar, és potenciar la relació entre les famílies, els
mestres i els professors del col•legi.  Aquest curs, el col•legi vol tirar endavant
un espai de diàleg on compartir amb vosaltres, pares, el compromís tan
important d’ajudar a formar els vostres fills. És el FEAC (Família i Escola,
Acció Compartida).

I el tercer, amb l’entorn, serà la nostra participació activa en la celebració
del Mil·lenari de Sant Feliu, on hem convidat als altres col•legis mercedàris
de Martorell, Provença (Barcelona), Saragossa i Santander a assistir i
participar en els actes lúdics que s’organitzaran al col•legi i que comptaran
amb el suport de l’Ajuntament.

Però, per tirar endavant tot això i molt més, us proposem començar el
curs mirant enrere i fent un repàs de les activitats que durant tot el curs
passat van desenvolupar-se al nostre col•legi.

Gràcies i bon curs 2001-2002.

editorial
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Festa de la Mare de Déu de la Mercè

Aquest curs per la Mare de Déu de la Mercè tots els alumnes d’Educació
Primària i de la ESO vam anar al Santuari de Montserrat per viure i gua-
nyar el Jubileu. El bon ambient i la  bona convivència van marcar totes les
activitats de la jornada. El programa va ser complert. A les 11 del matí,
després d’esmorzar, vam assistir a la Missa Conventual i vam cantar el
Virolai. Cap a les dotze tota l’escola va caminar fins arribar al lloc escollit
per dinar.  Al voltant de les tres del migdia es va iniciar el camí de retorn i
a les 17 hores tothom ja havia arribat al col•legi. Tots, encara que cansats,
ens vam emportar un bon record de la diada.

Tot el col•legi vam anar a Montserrat a
guanyar el Jubileu

setembre         octubre         novembre         desembre        gener         febrer         març         abril    maig  juny

CURS 2000-2001

El grup de professors del col·legi
Mare de Déu de la Mercè

PUJADA A MONTSERRAT

El 25 de setembre, 35 persones, entre
alumnes, ex-alumnes i professors de
tots els cursos varem pujar a la
muntanya de Montserrat. Varem sortir
de Sant Feliu a les vuit del vespre i varem
arribar al Monestir a les dues de la tarda.
Malgrat la duresa del recorregut to-
thom va gaudir d’un ambient de
companyerisme que va fer més amè el
trajecte.

SORTIDA A L’AQUÀRIUM DE
BARCELONA

Els alumnes de primer d’ESO van fer
una visita a l’Aquàrium el 31 d’octubre
a Barcelona. Van anar-hi acompanyats
dels tutors i els professors de ciències
naturals i a més a més d’aprendre s’ho
van passar d’allò més bé.

Visita’ns!
Estem a Internet a:

www.xtec.es/col-merce-sanfe

i et pots comunicar

mitjançant el nostre

correu electrònic

a8026294@centres.xtec.es

BREUS BREUS BREUS BREUS
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5 5pintura plàstica. Al mateix temps
s’habiliten els serveis i es procedeix
a la reinstal·lació del subministra-
ment elèctric en les dues escoles.
Això permetrà, a l´hora, la posterior
instal·lació d’un sistema de cale-
facció. Per últim, es delimitarà el
terreny de les escoles amb una tanca
perimetral, per evitar que el terreny
de joc de les escoles sigui utilitzat
per altres finalitats com l’abocament
de brossa o el pas dels vehicles.

Qui són els beneficiaris del
projecte?

Els beneficiaris directes d’aquest
projecte són 1365 alumnes de 6 a 14
anys de les dues escoles. Paral·le-
lament, i com a part complementària
del projecte, s’està fomentant
l’educació pel respecte dels drets
humans i la conservació del medi
ambient. Per això, col·laborem amb
professors i alumnes proporcio-
nant-los formació específica i
material didàctic en aquests àmbits,
per a després portar a terme
activitats, murals, dibuixos, etc.

Gràcies, Cèsar, per dedicar-nos
aquest temps de descans i per
explicar-nos les teves experiències
de solidaritat.

crisi de Kosovo del 1999, per la
presència de milers de refugiats, que
deixà moltes escoles gairebé en
estat de ruïna quan es van convertir
en camps de refugiats improvisats.

Cèsar, i tu, com a cooperant,
quin és el teu treball?

Estic treballant en un projecte de
rehabilitació de les escoles primàries
a Ndre Mjeda i Bahçallek, i de
formació de tallers escolars per al
coneixement dels drets humans i del
medi ambient. Com enginyer, tre-
ballo per solucionar els problemes
que presenten les escoles d’es-
tructura: el sostre, el fals sostre i les
parets. Aquests no ofereixen les
condicions mínimes de seguretat,
alhora que tampoc protegeixen dels
efectes de la humitat i la pluja. Les
portes es troben en un estat penós i
les finestres no tenen vidres.  A més,
és urgent arreglar de manera
general l’interior i l’exterior, refent
tant l’estucat de les parets com el
sostre per assegurar l’estructura de
les escoles. Un cop fet això
s’habilitaran les classes pavimentant
el terra, instal·lant i reparant portes i
finestres, i pintant les parets amb

Amb motiu de
la celebració del
Domund, pels
alumnes de quart
d’ESO, es va
convidar a Cèsar
Pagès, per
explicar-nos la
seva ex-
periència d’un

any treballant coma a enginyer a
projectes de desenvolupament a
Guatemala. La xerrada d’aquest
jove de 27 anys, enginyer industrial,
va sobtar molt els alumnes  que el
van escoltar, en trobar-se davant
d’una persona jove que havia
renunciat a moltes comoditats que
ofereix la nostra societat per anar a
treballar pels desvalguts dels països
pobres.
Un cop acabada la xerrada, va
comentar-nos que el seu proper
treball era anar a Albània a treballar
per l’ONG Moviment per la Pau, el
Desenvolupament i la Llibertat
(MPDL).

Cèsar, quina és la situació
econòmica, social i política que
viu Albània?

Albània és un petit país balcànic on
hi conviuen sense pro-blemes les
religions musulmana, ortodoxa i
catòlica; la cultura albanesa és fruit
d’una amalgama d’influències
eslaves, orientals i occidental. Des
de la caiguda del règim comunista
el país viu una situació de transició
política, econòmica i social no
exempta de greus problemes. Un
exemple és que els últims anys,
l’Estat albanès no ha pogut fer front
a la rehabilitació de les escoles del
país.
A la carència de recursos per a la
conservació de les escoles s’afegí el
deteriorament sofert arran de la

Dos mil anys de missió
octubre

Domund 2000 al col•legi

setembre         octubre         novembre         desembre        gener         febrer         març         abril    maig  juny

Gràcies a la col·laboració de
tots el berenar solidari va reco-
llir per les missions 70.000
pessetes que van ser entrega-
des a la nostra parròquia.
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Els alumnes de tercer de
primària van celebrar Sant
Nicolau i van regalar caramels
a tots els nens i nenes
d’Educació Infantil que
esperaven molt il·lusionats la
seva visita.

LA CASTANYADA CELEBREM I AVUI TOTS EN MENJAREM
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Tothom al  col • legi, alumnes i
professors, senten com el Nadal truca
a la porta. Les cançons, els pastors i

els reis d´Orient, la Verge Maria i Sant
Josep es fan de nou presents. Brolla a

les classes l’Esperit de Nadal, la
solidaritat, l’amor, l’amistat, els

somriures... Jesús és nat.

Um!! Ara la foto!
I quan menjarem les castanyes?...
Que bones...Quantes me’n

tocaran?

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

setembre         octubre         novembre         desembre        gener         febrer         març         abril    maig  juny

Tots els alumnes d’educació infantil i
educació primària vam celebrar la

festa de la castanyada. Ens vam
disfressar, vam ballar i cantar. Al final

ens vam menjar les castanyes
calentetes.

Els més petits del col•legi vam fer
de pastissers i va haver-hi panellets
per tots de moltes formes i sabors:
amb pinyons, pastanaga, patata i
molt, molt de sucre.

N  a  d  a  l
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desembre

Vam col·laborar amb la ONG Mans Mercedàries

Un dia, a la classe als nens de tercer
de primària ens van fer apuntar a l’a-
genda que aniríem d’excursió a una
terrisseria de Sant Sadurní d’Anoia.
Quan vam arribar els monitors ens
van ensenyar diferents objectes fets
de terrissa (cantis, menjadors, am-
polles, olles, cassoles, …) i  màquina
antiga, feta amb peces reciclades que
feia plats de terrissa molt ràpida-
ment.
Els monitors ens van ensenyar a fer
una flor de terrissa i després van
modelar amb el torn. Després de

Hem visitat una terrisseria

setembre         octubre         novembre         desembre        gener         febrer         març         abril    maig  juny

Premis per l’escola

16a Edició premis Sant Jordi
Modalitat Conte

Pablo Casado (1r ESO)

Modalitat Poesia
Marc Gonzàlez (1r ESO)

Sant Feliu ciutat gegantera
Alejandro Santervás (2n ESO) Conte
Mireia Mestres (5è) Poesia

9è Concurs de dibuix del cercle de
belles arts

Núria Garcia (1r ESO)
Sergio Berzosa (1r ESO)
Sara Bailón (5è Primària)
Anna Repullo (5è Primària)

Escola i seguretat viària (6è)
Alba Reche
Carla Lorenzo
Aroa Fernàndez
Jordina Fandiño

XVIII Exposició nacional de roses
(Concurs infantil)
Els alumnes de cinquè i sisè de Primària
obtingueren el primer i segon premi.

El dijous quinze de febrer es va organitzar una tómbola missionera per tal
de recollir diners dirigits a les missions mercedàries que hi ha repartides
per Angola , Perú, Venezuela, Moçambic...
Va ser un èxit de públic, de participació i es van recaptar més de dues-
centes mil pessetes.  Al cap d’uns dies, concretament el 27 de febrer, va
venir Montserrat Torras i Ton Toset en nom de Mans Mercedàries a donar
les gràcies per la col·laboració i per explicar en quin tipus d’ajudes s’havien
invertit els diners de l’any anterior.

l’hora de pati, vam anar a veure una
vinya i altres conreus de la comarca
de l’Alt Penedès com l’olivera i
l’ametller.

CAN SANTOI. QUIN TEMPS FARÀ
DEMÀ?

A la segona quinzena de novembre els
alumnes de segon d’ESO van fer una
sortida a la casa de colònies de Can Santoi
a desenvolupar un taller de meteorologia.
Per fer això van aprendre a utilitzar els
baròmetres per mesurar la pressió atmos-
fèrica, a emprar correctament el pluviò-
metre... Conclusió: la tardor havia arribat.

AMB LES VÍCTIMES DEL NAZISME

El senyor Antoni Roig, barceloní, va acom-
panyar-nos el dia 24 de novembre per
explicar la seva experiència personal
durant quatre anys al camp de concentra-
ció nazi de Mauthausen. L´objectiu de la
xerrada era treballar des de l´assignatura
de Socials amb els alumnes de quart d’ESO
el tema dels feixismes i les seves con-
seqüències de manera vivencial.

EL MÓN DE LA TELEVISIÓ

Com es deu fer un guió de televisió? Són
reals les estrelles que surten a les nostres
pantalles?... Tot això i més ho van poder
comprovar els alumnes de tercer d’ESO
en viu i en directe en els platós de TV3 el
30 de novembre de 2000.

LA MARATÓ DE TV3 A L´ESCOLA

Al desembre, com cada any, l´escola
col·labora amb la realització de la Marató
de TV3. El tema proposat a treballar era
l´esquizofrènia. Es va participar de dues
maneres: primer, els  alumnes de 2n d’ESO
van realitzar un mural de 5 per 2 m. de
sensibilització sobre la problemàtica i,
després, hi va haver una xerrada infor-
mativa al 2n cicle d’ESO.

ESCOLA OBERTA, ESCOLA DE TOTS

L’escola a més de ser un lloc on anem a
aprendre és també un lloc de trobada i de
festa. El diumenge dia 17 de desembre
pares, alumnes i amics varem estar tots
junts a l’escola visitant els seus espais i els
treballs dels nens i nenes. Els alumnes
també ens van donar a conèixer les seves
habilitats teatrals i tots van gaudir del tra-
dicional pessebre fet per la Junta de l’As-
sociació de Pares.

BREUS BREUS BREUS BREUS Tómbola solidària al col•legi
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CarnestoltesCarnestoltesCarnestoltesCarnestoltesCarnestoltes
Hola nens, hola nenes. Sabeu qui sóc? Soc el Carnestoltes, el

rei dels pocasoltes.

Durant l’any 2000 he viatjat per tots els països del món
portant l’alegria, la gresca i la disbauxa.
He vist nens i nenes alegres i feliços com vosaltres, però
també n’he vist d’altres molt tristos i això no m’ha agradat.
Avui us porto una recepta molt important perquè no esteu
mai tristos.

És necessari disposar de:
Molts quilos d’estimació
Un bon grapat de comprensió
Un tros molt gran de pau
I molts litres d’essència d’alegria.

Si barregeu bé tots aquests
ingredients aconseguireu la pau, i amb la pau trobareu
l’amistat.
En pau tothom serà més feliç. Oi que sí?
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ANEM AL TEATRE!!

- On són els nens avui? On s’han ficat?
- Els de quart d’ESO han anat al Teatre

Nacional de Catalunya (TNC) a veure
Terra baixa i els de segon  han anat al
teatre Romea a fer d’espadatxins ense-
nyats per d’Artagnan i els tres mosque-
ters.

- Caram, si que s’ho passaran bé!

SORTIDA A LA MOLA

Divendres 23 de febrer, els alumnes d’ESO
varen anar a Sant Llorenç de Munt per tal
de fer una caminada i descoberta de na-
tura. Van arribar fins a dalt del turó i van
menjar, com és tradició, «la truita».

SORTIDA AL LICEU

Des de l´àrea de Música es va organitzar
una visita al Liceu per als alumnes de 1r,
3r i 4t d´ESO el 14, el 12 i el 20 de març
respectivament. A més a més de poder
comprovar que les obres ja estaven totes
acabades, van assistir a la representació
de l´òpera: «La petita Flauta Màgica». La
qualitat musical dels actors i músics era
d’un gran nivell i els alumnes van gaudir
d’allò més.

I DESPRÉS QUÈ?

A l´últim curs d´ESO els alumnes han de
començar a triar el seu futur. És per això
que el Col•legi els ofereix la possibilitat
de conèixer algunes propostes per poder
ampliar els seus estudis. Enguany han anat
a l´Escola Industrial on han pogut conèixer
de primera mà què és això dels Moduls
Professionals, i el Col•legi Mare de Déu
de la Mercè de Provença on els van expli-
car els possibles itineraris del Batxillerat.
Aquesta informació va ser complementa-
da amb la visita en el BUS de les
professions que facilita la Generalitat cada
any als estudiants de l’ESO.

febrer

La diada de Sant Jordi es viu com una oportunitat d´apropar el món de la lectura als infants i joves
del Col•legi. Per tal de fer-ho s´organitzen diverses activitats en torn de la festa. Com cada any
celebrem el concurs literari que serveix per engrescar als alumnes a escriure i fer-los descobrir
el seu talent literari. L’acte principal va estar presidit aquest any pel Sr. Joan Zapatero, sacerdot,
professor i escriptor, que durant molts anys va ser docent a la nostra escola. Li agraïm la seva
presència i els seus ànims per tots aquells joves escriptors que s’esforcen dia a dia. També aprofitem
per donar les gràcies a totes les altres persones que ens han presidit els anys anteriors: l’escriptora
Joana Raspall, l’historiador Llorenç Sans, el pintor Joan Torras,...

ELS GUANYADORS

Modalitat poesia
Tercer
Guanyador: Patricia Muñoz Borrallo
«El sol»
Finalista: Laura Merino Gamo
«La meva amiga»
Quart
Guanyador: Beatriz Aguilar Nieto
«La papallona»
Finalista: Tania Suárez Fuentes
«Petit poema d’hivern»
Cinquè
Guanyador: Mireia Mestres Cañadell
«Què sents la gralla...?»
Finalista: Alejandro Casado Pareja
«Els castellers»
Sisé
Guanyador: Sara Jiménez Chavarrías
«Els ocells»
Finalista: Lorena Oliva Domínguez
«La ciutat gegantera»

Cicle Infantil

Lectura de poesies del poeta local Martí Dot.
P3 «Plou i fa sol»

Educació Primària

Modalitat conte
Primer
Guanyador: Anna Gil González
«El follet i el ratolí»
Finalista: Raquel Díaz Fuentes
«L’esquirol i el núvol»
Segon
Guanyador: Raquel Tejero Antich
«La rosa que va perdre els pètals»
Finalista: Jordi Bonet Garcia
«La sabata automàtica»
Tercer
Guanyador: Laura Dalmases Mendoza
«Tinc una vareta màgica»
Finalista: Blanca Cenizo López
«Si jo tingués ales...»
Quart
Guanyador: Vanessa Villén Castillejo
«Entrevista a les gotes d’aigua»
Finalista: Sergio Carrasco Borrayo
«Els misteris dels gegants»
Cinquè
Guanyador.Carla Ojeda Villalba
«Les sabates màgiques»
Finalista: Daniel Rivas Valero
«Somio que sóc...»
Sisé
Guanyador: Anna Montiel Arias
«Els gegants»
Finalista: Carla Lorenzo Viñas
«Els gegants de Sant Feliu»

Educació Secundària

Modalitat conte
1r ESO
Guanyador: Pablo Casado «Viatge en el
temps»
Finalista: Tamara Moya «Dins l’ordinador»
2n ESO
Guanyador: Alejandro Santervás «El misteri
dels gegants del poble»
Finalista: Borja Martínez «El videojoc maleït»
3r ESO
Guanyador: Francesc Castellà «La quarta
dimensió»
Finalista: Montse Ruiz «Amb forces ho
aconseguiré»

4t ESO
Guanyadora: Estefanía Pino «Ravensbrück»
Finalista: Estefanía Dorado «Punt de trobada»
Modalitat poesia
1r ESO
Guanyador: Miquel Ubach «Els gegants»
Finalista: Albert Martos «Els gegants»
2n ESO
Guanyadora: Irene García «El mar»
Finalista: Marc González «Alzina de
l’encant»
4t ESO
Guanyadora: Cristina Martí «A trenc
d’alba»

setembre         octubre         novembre         desembre        gener         febrer         març         abril    maig  juny

El Montcau.

Sant Jordi 2001BREUS BREUS BREUS BREUS

P4 «La formiga»
P5 «El senderó»
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Aquest és el nostre col•legi

Els que acaben

Tots acaben una etapa al nostre col•legi. A la foto veiem
els alumnes de 4t d’ESO, 6è de EP i P5.

1r A 1r B

P3 B

P4 B

P4 AP3 A
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1r ESO B 2n ESO A 2n ESO B

1r ESO A5è B5è A

3r B 4t A 4t B

3r A2n B2n A

3r ESO A 3r ESO B
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ESQUIADA 3r D´ESO - VALL DE NÚRIA 2001

Com cada curs, hem tornat a anar a practicar l´esquí. Aquest any
hem triat l´incomparable marc de la Vall de Núria, on a més de
disfrutar amb la neu, hem gaudit d´un paisatge genial.
En funció del nostre nivell ens vam dividir en tres grups (a la foto el
grup dels més intrèpids) i la veritat és que tots ens vam treure el
diploma de grans esquiadors (professors inclosos).

NOVES EXPERIÈNCIES DELS ALUMNES
DE 6è

A les colònies d’aquest curs els alumnes de sisè d’edu-
cació primària hem anat a la Seu d’Urgell a l’alberg
La Valira. Hem fet esquí de fons i piragüisme.
Ha estat molt divertit!

TOTA UNA AVENTURA DE COLÒNIES- 5è A
LA BISBAL

Aquest any han estat unes colònies molt diferents. Hem
fet escalada, tir amb arc, descens en tirolina i hem tra-
vessat el riu amb BTT.
Quina passadaaaaa!!!!

CONVERTIT EN INDIS - CICLE MITJÀ

A Can Bajona, al Solsonès, mai ens podriem imaginar que el cap
d’una tribu india ens ensenyaria a conèixer les plantes del bosc i
fer-ne perfums, a cultivar hortalisses, a cuidar animalets de granja
i, sobretot, ensenyar-nos a muntar a cavall.

De colònies
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PORT AVENTURA

Els alumnes de primer i segon d’ESO hem anat aquest any a
Port Aventura. Ha sigut fantàstic! Les emocions eren cons-
tants com la pujada al Dragon Khan, el Tutuki Splash, l’Estam-
pida... Cal dir que un dels dies el temps no ens va acompanyar
ja que va ploure i molt, però això va facilitar que per alguns
nens el fet de pujar a una atracció d’aigua fos fins i tot més
fàcil ja que va arribar un moment a on era impossible  mullar-
se més del que estavem.
Voldriem també fer constar que els espectacles eren dignes
de veure, estaven molt ben preparats i en algú fins i tot vam
fer participar algún company ballant.
Bé, gravarem aquest records tan macos en la nostra memòria
fins que el poguem modificar amb la tornada a Port Aventura
d’aquí dos anys.

AL MONTSENY- EDUCACIÓ INFANTIL

Una vegada més, educació infantil hem anat de
colònies a Riera Ciuret on hem gaudit de la na-
tura i hem pogut compartir experiències diver-
tides i conèixer molt més els nostres amics. Per
nosaltres el temps ha passat volant; hem fet jocs,
tallers, i hem conegut en Truc, un personatge
imaginari que viu al bosc.
Ja tenim ganes de tornar-hi!

COLÒNIES A L’ALBERG- CICLE INICIAL

Aquest any hem anat  de colònies a l’alberg Mas Silvestre
de Canyamars. La situació d’aquest alberg ens ha permés
gaudir de la natura a la vegada que feiem tallers i jocs. Ens
ho hem passat molt bé compartint experiències amb els
companys, els mestres i els monitors.
Estem desitjant que arribi el proper any per tornar de
colònies.
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L’Esport
Un curs més, l´esport extraescolar ha ocupat
part de l´espai d´oci dels nostres alumnes, creant
aquell lligam tant necessari entre el nen/a i la seva
escola. També cal dir que, un any més, i malgrat
que no sigui l´objectiu principal de les nostres
activitats extraescolars uns 25 esportistes nostres
han participat en diferents fases territorials de
Barcelona (bàsquet infantil i cadet i patinatge), la
qual cosa denota el bon treball dels monitors i
sobretot, el gran esforç dels nostres alumnes.
En total 115 alumnes han estat fent esport i per
sobre de tot, passant-s´ho bé amb la resta de
companys, compartint experiències, sempre amb
tota esportivitat i intentant millorar una miqueta
més cada dia. Cal recordar, a més, que 75 d´aquests
alumnes han estat competint per tota la provincia
de Barcelona durant tot el curs.
Actualment comptem amb cinc esports o
activitats esportives dividides en diferents
categories que abarquen des del P3
(psicomotricitat) fins a 4rt d´ESO (equips cadets
de bàsquet i voleibol), intentant donar possibilitats
de pràctica a tots els nens i nenes del col•legi en
funció de les seves edats i cursos.

Festes de fi de curs
El dissabte dia 22 de juny es va fer la festa de l’Associació de Pares. Hi va
haver tallers de polseres, de maquillatge, i es podia dibuixar.
Aquest any vam gaudir dels inflables per a petits i grans, de llits elàstics i
d’un brau mecànic.

Hi van assistir molts alumnes
dels diferents cursos, que van
ser obsequiats amb melindros
i xocolata.
També es va aprofitar el dia
per lliurar l’obsequi d’aquest
curs: una tassa amb l’escut de
l’APA.
Al vespre, enguany, hi ha hagut
una novetat: la discoteca
mòbil en lloc de la tradicional

orquestra. Va ser tot un èxit i estava ple de gom a gom... Us prometem
millorar l’any vinent.
També volem agrair des d’aquí la col·laboració dels alumnes de 4rt d’ESO
que van preparar diferents balls i sobre tot l’actuació dels germans Ortega
(alumne i ex-alumne del col•legi).
Us esperem l’any vinent a la festa i ens agradaria molt comptar amb  la
vostra col·laboració com a membres de la junta de l’APA.
ANIMEU-VOS, us necessitem!

L’altre escola

Grup de psicomotricitat

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

TARRACO SCIPIONI OPUS
(TARRAGONA OBRA DELS

ESCIPIONS)

AVE!! Així van saludar els alumnes de 1r.
d’Eso en arribar a la ciutat de Tarragona.
Es pot dir que han estat el primer curs
del col•legi en visitar els monuments
romans de l’Amfiteatre, el Circ, el Fòrum
i les Muralles declarades patrimoni de la
Humanitat. Durant la visita, van treballar
des de l’àrea de Socials la vida quotidiana
en l’època romana (espectacles, exèrcit,
religió,...).

SANT PERE NOLASC

El dia 14 de maig per la tarda, els  alumnes
i les alumnes del 1r. d’ESO B van fer una
obra teatral pensada pels alumnes de
primària amb motiu de la festa de Sant
Pere Nolasc que es celebra cada any.
També van interpretar les vides de
Lutgarda Mas i Mateu i Santa Maria de
Cervelló. El públic va quedar molt satisfet.
La intenció que nosaltres teníem era la
de fer entendre als més petits la història
de la formació de les Mercedàries.

Els alumnes de 1r B

VISITA AL PARLAMENT DE
CATALUNYA

El dos cursos de 2n d’Eso, el dia 24 de
maig, van realitzar una visita guiada al
Parlament de Catalunya. Va ser una
experiència molt interessant que tenia
com objectiu conèixer el funcionament
d’aquesta institució democràtica.

LA NATURA EN DIRECTE!!

Els alumnes i les alumnes de 1r. d’ESO
van ser els protagonistes d’una aventura
a la casa de colònies de Can Santoi.
Durant tot el dia van anar descobrint els
diferents regnes del èssers vius (animals,
plantes, fongs i protist) en els seus
hàbitats naturals, com són el bosc i la
riera.
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Un viatge inoblidable

Els alumnes de 4rt d’ESO hem anat de viatge de fi d’etapa
a Futuroscope, Paris i EuroDisney. Ens hem vist sorpresos
viatjant amb un cotxe boig, a velocitat increïble, per la regió
de la Vienne francesa o endinsant-nos amb els dofins dins
la ciutat subterrània de l’Atlàntida (en simulador, eh!!).
Hem pujat fins dalt de la Tour Eiffel, ens hem fotografiat al
Louvre, visitat Notre Dame (no hi era el geperut), esgotat
pujant les escales fins el Sacre Coeur, passejat per
l’immensitat de la Defense...
I finalment, el Mickey, la Minnie, en Donald i la Daisy ens
han rebut a EuroDisney. Ens hem emocionat amb el castell
de la bella dorment, hem volat amb Peter Pan i hem estat
aventurers al costat de l’Indiana Jones o dels Pirates.
Ha estat un viatge màgic, únic, irrepetible. Ens hem sentit
més companys que mai, més units que mai, més amics que ...
SEMPRE.

Actes de comiat de 4t D’ESO

Ja ha arribat, som al final de la nostra etapa d’estudiants a
l’escola i s’han fet dos actes de comiat.
D’una banda la celebració de l’eucaristia que va ser molt
bonica i participativa, fins i tot hi havia els profes que vam
tenir de petits. Junts vam pregar, vam donar gràcies pels bons
moments que havíem passat i per tot el que ens emportem
dins nostre del nostre col•legi.
D’altra banda, es va fer l’acte acadèmic i la festa de comiat. Hi
eren tots els nostres pares i profes; se’ns va entregar l’orla i
es van fer parlaments emocionats per part de tothom i
noslatres vam fer unes actuacions musicals.
En acabar hi va haver un sopar fred i quan els pares van marxar
ens esperava un gimnàs convertit en la discoteca més marxosa
vista.
Alumnes i professors, van deixar de ser-ho per agafar un altre
rol diferent: una relació diferent començava. Nosaltres vam
passar a formar part de la llarga llista dels exalumnes.

Ens deixen
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L’Agenda del Col•legi 2001-2002

Mil·lenari de Sant Feliu
Pel proper dia 2 de juny el col•legi Mare de Déu de la Mercè organitza conjuntament amb l’APA un seguit d’actes
per commemorar el milenari de la ciutat de Sant Feliu de Llobregat. Els altres col•legis (Provença, Martorell,
Santander i  Saragossa) seran rebuts per real itzar les di ferents activ itats previstes:

- Acte de caire folklòric amb actuacions musicals
- Visita guiada a Sant Feliu de Llobregat
- Gimcana
- Eucaristia

Lloc: Poliesportiu Municipal i el col•legi Mare de Déu de la Mercè

Setembre
·Festivitat de la Mare de Déu de la Mercè

Octubre
·Sortida a peu a Montserrat (organitzada amb al
suport de l’APA)

·Diada del Domund: Missioners compromesos
per un món millor

·Berenar solidari
·Castanyada

Novembre
·Festa de la tardor (Educació Infantil)

Desembre
·Sant Nicolau
·Teatre nadalenc
·Cantada de Nadales
·Celebració de Nadal
·Escola oberta 16 de desembre   Exposició: «Tú
pels altres» (Federació Catalana del Voluntariat)

·Xerrada: «Els catalans a Mathausen» a càrrec de
l’associació Amical de Mathausen.

Gener
·Xerrada-col·loqui: «L’autoestima» a càrrec del
Sr. Jaume Funes (A.P.A.)

·Colònies de 3r d’ESO.

 

Febrer
·Tómbola missionera
·Carnestoltes a l’escola (Primària)
·Sortida de natura (ESO)
·Colònies (3r, 4t i 6è Primària)

Març
·Quaresma: celebracions de la Penitència
·Viatge final d’etapa a Paris (4t d’ESO)

Abril
·Celebració de la Pàsqua
·Colònies de 5è de Primària
·Concurs literari per Sant Jordi al col•legi
·Concurs literari per Sant Jordi a Sant Feliu

Maig
·Commemoració de Sant Pere Nolasc
·Participació al Concurs de Roses a Sant Feliu

Juny
·Colònies d’Educació Infantil
·Colònies de 1r i 2n de Primària
·Colònies de 1r i 2n d’ESO
·«Educació vial» (organitzat per la Guàrdia
Urbana amb el concurs corresponent)

·Mil·lenari de Sant Feliu
·Festa de l’Esport ( organizada per l’APA)
·Festa-cloenda de curs de l’APA




