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Viatge a la neu
Andorra 2006
El departament d’Educació Física, com
activitat extraescolar, va tornar a convocar la sortida a Andorra 2006 -viatge a la
neu-, i com ha passat altres anys va ser tot
un èxit; encara que el nombre d’alumnes
no fou el desitjar pel departament.
Així i tot va resultar una experiència gratificant per a tots aquells que no havien
esquiat abans, i per els altres una millora
de la seva técnica.
En Gabi Villalonga, com a cap de la nostra expedició va aconseguir que la majoria dels alumnes participacin a una sessió
extra amb reunions a dalt del cim per realitzar ‘baixades’ del grup. Això sí que ens
va agradar a tots. A més tinguerem bon
temps i ningú va patir cap lesió important. Per cert, les fotos digitals realitzades
pels alumnes estan ‘penjades’ a la nostra
página web.

Una imatge de la nostra estància al viatge Andorra 2006.
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Béisbol, l’esport més Medalla de plata
esperat per a tots
per Alejandro López

Emilio i German, els
maratonians

Tots els grups d´ESO ja estan contents
amb el tercer trimestre. Com sol passar
des de fa uns quants anys és l´època d’un
esport que ens agrada a tots. El béisbol,
un esport en el que enguany canviam el
mòbil (pilota) per una més divertida i que
dona igualtat d’oportunitats.

Tenim dos atletes de fons entre els professors de l’institut. Fins ara coneixiem la
dedicació d’en Toni Pinya, però resulta
que n’Emilio i en German també participen a la disciplina de la mitja marató i
fins ara han participat a dues proves amb
uns bons resultats.

El mes d’Abril es va disputar el campionat de Balears de Lluita Olímpica amb la
participació de na Sara Romero (2n) i
N´Alejandro López (3r). Na Sara no va
tenir sort amb els combats inicials mentre
que N´Alejandro va assolir una meritoria
segona plaça a la seva categoria.
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Seminari de Vela i
Piragüisme 2006

Calendari de sortides
4t A (Emilio)
27 de març i 15 de maig
4t B (Gabi)
27 de març i 15 de maig
4t C (Gabi)
28 de març i 25 d’abril
4t D (Xisco)
29 de març i 17 de maig
4t E (Gabi)
24 de març i 19 de maig
2n A (Xisco)
11 d’abril
2n B (Xisco)
19 de maig
2n C (Gabi)
5 d’abril
2n D (Xisco)

Una de les novetats d’aquest curs, la vela amb LASER.

Des de fa uns quants anys, el departament d’Educació Física juntament
amb el serveis d’Esport de
l’Ajuntament de Calvià, organitzen
unes jornades de Vela i Piragüisme a
Portals. Una sortida que fins ara estava programada pels alumnes de 4t
d’ESO.
Però enguany s’ha ampliat aquesta
activitat a una primera aproximació al
piragüisme per part dels alumens de
2n d’ESO.
La valoració, com ha passat altres
anys, es molt positiva i després de
l’activitat tots volen repetir aquesta
experiència.
Enguany hi hagut novetats dins l’apartat de Vela, per als alumnes de 4t, i que
estat ben rebudes per a tots. El primer canvi ha estat que a la Vela ens
han llevat el famós ‘galeón’, per unes
quantes embarcacions ‘Laser’ per a
dos tripulants. Una experiència molt

10 d’abril
2n E (Emilio)
7 d’abril
2n F (Emilio)
11 de maig
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més directa i que ha agradat a tots el
que han provat aquesta embarcació.
La segona novetat és que des
d´enguany hi ha la oportunitat de
provar el ‘windsurf’. No cal dir que
molts s’han apuntat a aquesta modalitat de vela. L’experiència del Windsurf
ha estat unes de les més reconegudes
per als alumnes del darrer curs de
l’ESO. Hi hagut de tot: caigudes a l’ai-

gua, desequilibris i taules que anaven
pel seu compte, però al final tothom
va aconseguir l’equilibri damunt la
taula.
En quant al piragüisme, la valoració ha
estat la mateixa que altres anys; bona.
I la gran sorpresa per a molts alumnes
de segon que no es pensaven que el
‘motor’ de l’embarcació serien el seus
propis braços.

Visitau la página del
Depar tament
http://www.mallorcaweb.com/edufiscalvia

El piragüisme segueix la tradició de cada any, qualque caiguda.
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Fotos Bàdminton

Classificacions Finals de Mallorca
Cadete masculí
1r.2n.3r.4t.5è.6è.7è.-

Cazorla Mas, David
Levans, Jordan Charlie
Rodríguez Aguilar, Daniel
Ruiz Hernández, Aitor
Domínguez Partia, J. Antonio
Cabezuelo Fernández, Yeray
Noguera Jímenez, Alejandro

Infantil femení
Porto Cristo
IES Calvià
IES Calvià
Porto Cristo
IES Calvià
IES Calvià
IES Calvià

Cadete femení
1r.2n.3r.4t.-

Pons Alorda, Glòria
Martínez Bosch, Magdalena
Fuentes Sempere, Isabel
Cuevas Herrera, Laura

Selva
Porto Cristo
IES Arxiduc
IES Calvià

1r.2r.3t.4a.5a.6a.7a.8a.9a.10a.11a.12a.13a.-

Duran Servera, Xisca
Collado Bennasar, Marina
Exposito Bagshaw, Lucia
Fuster Sánchez, Ana Belen
Martínez Carmona, Concepción
Bardolet Vander Weider, Lidia
Martí Domínguez, Maria
Bordonaba Socias, Ester
Cortes Costa, Mª Neus
Pointing, Hayley Cielo
Muñoz Chicharro, Neus
Sans Aguiló, Nuria
Santolaya Oliver, Sara

Porto Cristo
Porto Cristo
IES Calvià
Porto Cristo
IES Calvià
Porto Cristo
Porto Cristo
IES Calvià
IES Calvià
IES Calvià
IES Calvià
San Ferran
San Ferran
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Viatge a la neu 2006

