DIA DEL LLIBRE
El passat 23 d’abril vam celebrar el Dia del llibre al Ferrer i Guàrdia amb un ventall d’activitats
diverses.
La primera part dels actes va reunir l’alumnat del primer cicle al saló d’actes, on van gaudir d’un
recital de poesia en castellà a càrrec de companys i companyes. Després va ser el moment de la final
de lectura en veu alta de poesia en valencià corresponent al primer cicle.
En acabar aquestes activitats, xics i xiques isqueren del saló d’actes i es repartiren pels diversos tallers
que havien organitzat els departaments d’anglés, castellà i valencià. Concretament hi va haver taller
d’il·lustració, de confecció de punts de llibre i de roses de paper -amb col·laboració d’alumnat
de FP Bàsica. Tots ells amb molt d’èxit pel que fa a la participació.
Simultàniament els dos grups de 1r de Batxillerat protagonitzaren un torneig de jocs de taula
sobre Tirant lo Blanc que han estat creats pels propis alumnes com a complement de la lectura de
l’obra.
Acabats tallers i jocs, tot l’alumnat del centre va acudir al saló d’actes per presenciar la lectura
multilingüe del poema triat enguany per festejar el Dia Mundial de la poesia. L’autor és el poeta
valencià Marc Granell i es titula «La poesia». El text va ser recitat en un grapat de llengües (xinés,
urdu, anglés, francés, alemany, etc.) per alumnes de distintes latituds tot justificant el nom d’aquesta
activitat: Un món de llengües.
A continuació es va procedir a la final de lectura en veu alta de l’alumnat del segon cicle i FB Bàsica
i de batxillerat. Finalment els departaments de castellà i valencià van llegir el veredicte dels
concursos literaris entre els aplaudiments del públic assistent.
L’acte el van conduir dos alumnes de 2n batxillerat, Inés Cano i Albert Pérez; els
acompanyaments musicals durant les lectures poètiques els hem d’agrair a Ausiàs Parejo i Joan
Estornell.
Per a tancar la jornada, a partir de les 14 hores, l’alumnat del segon cicle i de batxillerat va assistir a
la projecció d’un vídeo sobre poesia de Lola Mascarell, a més de participar en els relleus literaris que
va organitzar el departament d’educació física.
Tot plegat, una dia memorable, emotiu i ben intens, que va ser possible gràcies a la col·laboració entre
un bon nombre de professorat i alumnat que es van implicar decididament.

