
L'ACTUALITAT DEL BAIX MONTSENY
DIVENDRES, 9 DE NOVEMBRE DE 2007 SANT CELONI / 7

KIA Carnival 2.9 CRDI EX,
any 2006, 17.700 km.

20.500 €

NISSAN Kubistar 1.2 G, any 2005,
33.000 Km.

7.200 €

PEUGEOT 406 HDI, any 2001,
114.000 Km.

8.500 €

NISSAN Tino 2.2 DCI, any 2003,
125.000 Km.

9.800 €

NISSAN Micra 1.5 DCI, 3P, 82CV,
any 2005, 45.000 Km.

9.500 €

KIA Rio 1.5G, any 2003, 
62.000 Km.

5.400 €

KIA Shuma 1.5G, any 2000, 
96.000 Km.

3.800 €

NISSAN Primera 1.8G, any 2000,
63.000 Km.

5.500 €

VOLKSWAGEN Polo TDI, 3P,
any 2005, 31.000 Km.

11.500 €

FORD Focus TDCI, any 2004,
38.000 Km.

13.500 €

NISSAN MIcra 1.2G, any 2007, 
Km 0.

10.800 €

SEAT Marbella, any 1997, 
62.000 Km.

1.800 €

NISSAN Almera 2.2 DCI, 136CV,
Line Up, any 2004, 35.000 Km.

12.300 €

HONDA CRV 2.0VTEC, any 2003,
68.000 Km.

16.800 €

MITSUBISHI Montero Sport GLS,
any 2001, 45.000 Km. Full equip.

20.500 €

NISSAN X-Trail Sport 2.2, 140CV,
any 2004, 117.000 Km.

19.200 €

SUZUKI Vitara 1.6G, any 1997,
104.000 Km.

6.500 €

SUZUKI Jimny 1.3G, any 2003,
25.000 Km.

10.850 €

NISSAN Pathfinder 2.5DCI, 171CV
SE, Pack Plus Navegador, Km 0.

37.200 €

NISSAN X-Trail Sport 2.2D, 115CV,
any 2002, 87.000 Km.

17.950 €

TALLER JOSEP AMAT
Carretera C-35, Km. 56, 08470 Sant Celoni

93 867 00 09 - 93 848 40 65

www.tallerjosepamat.com
12 mesos de garantia

El projecte de l'IES Baix Montseny compta amb la col·laboració de voluntaris de l'Esplai de gent gran

L'IES utilitzarà el cultiu d'un hort com a
reforç positiu en problemes de conducta

Membres de la direcció de l'IES amb un grup d'alumnes i el president de l'Esplai (BERN REDONDO)

BERN REDONDO. Sant Celoni
El nou equip directiu de l'IES
Baix Montseny està iniciant
un nou projecte anomenat
'L'IES es mou' amb l'objectiu
de què esdevingui un centre
educatiu on tots els alumnes
assoleixen uns mínims objec-
tius. Per aquest motiu es
crearan una sèrie de mètodes
alternatius, el principal dels
quals rep el nom de 'L'escola
verda'.

Aquest, consistirà en la
creació d'un hort i una zona de
jardí i lleure al pati de l'insti-
tut. Amb el cultiu d'aquest
hort s'intentarà reconduir els
alumnes amb problemes d'ac-
titud, als quals se'ls encar-
regarà cultivar-lo amb l'ajut
dels avis de l'Esplai  de Sant
Celoni. En cap cas el cultiu de
l'hort serà concebut com un
càstig sinó com un reforç
positiu per als alumnes. Al
mateix temps, aquest projecte
innovador, esdevindrà un
recurs extra pel professorat a
l'hora de tractar l'alumnat. En

part, també serà utilitzat com
a incentiu per als alumnes que
vulguin familiaritzar-se amb
l'hort i les seves tècniques. 
Els terrenys que s'utilitzaran

formen part del pati de l'insti-
tut. Actualment es tracta de
terrenys desaprofitats i una
mica descuidats on no s'hi fa
cap activitat. Hi haurà dues

zones ben diferenciades. Per
una banda, el terreny que toca
a la riera, en el qual s'hi crearà
l'hort (s'hi cultivaran tot tipus
d'hortalisses), i per l'altra hi

haurà la zona de l'entrada on
es crearà una zona de lleure
formada per un minigolf i
plantes de jardí que seran
cuidades per l'alumnat.
Dins la voluntat de l'institut

en aquesta nova etapa
d'apropar-se al conjunt del
municipi, s'ha posat en con-
tacte amb l'Esplai de Sant
Celoni de manera que els avis
seran els encarregats de tre-
ballar l'hort (juntament amb
els alumnes) i al mateix temps
ensenyar-los quin és el fun-
cionament. L'objectiu és
reunir un nombre conside-
rable de jubilats per tal d'anar
combinant les feines de l'hort i
les activitats didàctiques amb
els alumnes. Per això, l'Esplai
també ha fet una crida a tots
els jubilats interessats en el
cultiu dels horts de l'institut. 

Ara s'estan començant els
tràmits per dur a la pràctica
aquest projecte. La data d'inici
dependrà del nombre de jubi-
lats que s'ofereixin i del temps
necessari per deixar apunt els
terrenys, ja que s'haurà d'apla-
nar la terra, llaurar-la i adobar-
la, tot i que l'institut creu que
es posarà en funcionament
abans de final d'any. El centre
s'ha marcat la fi de curs per
avaluar quin ha sigut el seu
funcionament i si s'han com-
plert els objectius.


