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Editorial Instruccions
La peixera, la revista de l'institut des del 1998,
apareix  i  desapareix,  en  format  full  de  paper,
tríptic,  web,  bloc,  ...  però  sempre  amb  els
objectius d'informar i crear comunitat educativa
del Pere Fontdevila.
La que teniu a les mans és una edició especial en
paper  i  enriquida  amb  realitat  augmentada.
Agafeu el full en una mà i el mòbil amb l'altra i
gaudiu-ne.

1r Instal·leu l'app 
Aurasma al mòbil.

2n Feu-vos seguidor 
d'iesperefontdevila.

3r Executeu Aurasma 
i enfoqueu les 
imatges.

Contra la violència de gènere
L'alumnat de 4ESO del nostre
institut ha participat, de nou,
des  de  l'àrea  d'Ètica,  al  IV
concurs  "Nosaltres  també
diem  no  a  la  violència  de
gènere" organitzat pel Consell
comarcal del Berguedà.

Enguany, cap dels nou treballs presentats per l'Institut Pere Fontdevila 
ha estat premiat, però valorem molt positivament el seu esforç. 

Cub de rubik

Tots  coneixeu  el  Raul
Oltean  de  3ESO,  expert
en  resoldre  el  cub  de
rubik.  Tarda  uns  20
segons en reconstruir-lo.

La coral de l'institut
Fa  cinc  anys  es  va  crear  la
coral de l’INS Pere Fontdevila.
Durant  aquests  anys  s’ha  fet
més gran el grup, i s’ha anat a
trobades  de  corals  per  tot
Catalunya.  Us  deixem  aquí
part  del  recital  que  van
realitzar  per  nadal  a  la  sala
d’actes.

Esports

Teniu fins el dia 13 de 
febrer per inscriure-vos-
hi.

Activitat de fotografia
Ja podeu participar a la nova activitat de fotografia que han
organitzat uns quants alumnes, Capture Moments! 
Cada quinze dies us enviarem un correu amb un tema i podeu
fer fotos i enviar-les a capturemoments@iesperefontdevila.cat.
Aquestes fotos estaran penjades automàticament a l'àlbum de
fotos de la web de l'institut i a la TV del vestíbul.
MENJAR SALUDABLE: de l'1 al 13 de febrer
CARNESTOLTES: del 15 al 27 de febrer.    Animeu-vos !!!



Cine Fòrum 
L’últim  passi  del  cine
fòrum  de  l'institut  ha
estat  “Tomates  Verdes
Fritos”.  Com  a  novetat,
compartim  l'activitat
amb el Casal de la gent
gran de Gironella.

Sortida esports 23 desembre

L'últim  dia  abans  de
les vacances de Nadal
vam  fer  una  sortida
esportiva.  
Les  activitats  eren
molt  diverses:  esquí  i
snowboard  a  Masella,
paintball  a  Olvan,
waterpolo i caminades
pel bosc.

Música

Batxillerat artístic
El nostre centre ofereix
la  modalitat  de
batxillerat  artístic.  La
preinscripció  serà  pels
voltants  del  maig.
Passeu  per  l'institut
per  buscar  més
informació.

El temps

Secció d'acudits Horòscop

Realitzat pels alumnes d'Informàtica de 4ESO:
Bilal Bouybaoun, Eva Casals, Gaia Casas, Raquel González, Encarna Hernández, Marc Jiménez, Roger 
Laguarta, Narcis Marc, Sebi Martin, David Molina, Rubèn Palomo, Natàlia Pérez, Sergi Rial, Lídia 
Rodríguez, Àngel Sangres, Júlia Vilà, Xènia Vilarnau

  Fet amb
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