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2n d’ESO participa al concurs de la Coca Cola
Els alumnes de 2n de Secundària han participat al concurs de relats breus
en català i castellà. Tots els grups han escrit un conte a l’aula seguint les
instruccions dels professors. Els dos millors autors de cada aula han
participat al concurs a la fase estatal. El passat 6 d’abril es va celebrar el
concurs de relats en català i el 13, el de castellà. 

Els guanyadors de l’escola han estat els alumnes següents: Joaquim Albert,
Carmen Abella, David Gargallo, Mariona Roura, Valeria de Lasaletta, Àlex
Herrero, Pol Carbonell, Betty Casas, Pau Gelpí Carmen Abella, Marc
Martínez, Aina Sorribas, Alba Garriga, Mireia Xicoy, Pau Martí, Berta Jofra,
Marc Hispano i Pau Pedrals. 

Esperem el resultat amb il·lusió i els desitgem molta sort.

La Setmana Mundial del Cervell
Durant la setmana de l'11 al 15 de març, a Barcelona s’ha celebrat La
Setmana Mundial del Cervell,  en la qual alguns científics de diversos
centres d'investigació ofereixen xerrades a les escoles. Aquesta iniciativa
permet conèixer les darreres recerques que s'han fet sobre el funcionament
del cervell.

Aquest any els alumnes de 3r hem rebut la visita de Cristian Stephan-Otto
Attolini, físic que col·labora amb la Fundació Sant Joan de Déu i que
estudia la neuroimatge aplicada a l'esquizofrènia. 

Durant dues hores, vam tenir l'oportunitat de saber com un científic realitza
les seves investigacions. Ha estat una gran descoberta per a tots.

Proves Cangur de Matemàtiques
El passat 21 de març alumnes de 3r i de 4t d’ESO de l’escola han
participat a les XVIII Proves Cangur de Matemàtiques.

El Cangur consisteix en una prova de 30 reptes matemàtics, de dificultat
creixent i de resposta tancada, amb cinc opcions per a cada problema. 

En aquesta edició van participar un total de 6200 nois i noies de 3r d’ESO i
5500 nois i noies de 4t d’ESO d’arreu de Catalunya, País Valencià i
Balears. 

La seu que ens han assignat aquest any ha estat el Campus Nord de la
UPC. Els resultats dels nostres alumnes han estat molt satisfactoris. Cal destacar tres alumnes de 3r i tres
alumnes de 4t que han quedat entre els 150 i 350 primers classificats respectivament. Els alumnes s’han
esforçat amb els reptes i han gaudit de les matemàtiques. A més, els han donat esmorzar, una carpeta de la
UPC, un pin i un diploma de participació!

Concurs de Lectura en veu alta
Des de Biblioteca, els alumnes de 1r i 2n d’ESO s'han preparat la lectura
expressiva d'un fragment d'una obra. De cada classe s'ha escollit el millor
lector, encara que ha estat molt renyit, a causa de l'alt nivell. 

Els sis alumnes triats de cada classe han passat una final i ja tenim
guanyadora: la Marina Rico de 1r B i, de suplent, el Toni Balcells de 1r A.
Ara tots dos s'estan preparant per als quarts de final del concurs de lectura
en veu alta a la categoria de “Corsaris”. 

Molt bona sort!

Setmana de la inspiració i de la creació
Com cada any hem començat a preparar els Jocs Florals amb la setmana
de la inspiració i de la creació. 

Les activitats que s’han portat a terme són les següents: Contarondalles a
1r d’ESO, Cinema a l'aula a 2n d’ESO, un recital poètic a 3r d’ESO i,
finalment, l'anada al TNC per veure una obra clàssica La casa de Bernarda
Alba a 4t d’ESO. 

A més, els professors han llegit fragments d’obres literàries a cada classe. 

La setmana d’inspiració i creació ha estat molt ben valorada pels alumnes.

Jocs Florals 2013
Aquest curs hi ha hagut una molt bona participació en el concurs literari en
llengua catalana i castellana. La categoria de narrativa és la que ha tingut
més èxit i s’ha de destacar la qualitat dels treballs presentats tant en prosa
com en poesia. 

S’han repartit 26 premis entre les diverses categories de llengua: català,
castellà, anglès i francès. Els alumnes que han guanyat el primer premi en
poesia o prosa catalana participen als Jocs Florals del districte de Sarrià-
Sant Gervasi. Els desitgem molta sort!

A part del concurs literari,  també s’han atorgat els premis artístics de dibuix
i fotografia. I el departament de matemàtiques ha organitzat el concurs de
fotografia matemàtica, amb molt bona participació.

A l’acte també ha participat l’orquestra de l’escola, que ha interpretat amb
gran encert diverses peces musicals. Ha estat una gran festa!

 

Conferència “Per a una infància protegida. Seguretat a la xarxa”
El passat dimarts 16 d’abril, l’AMPA de l’escola ha organitzat una
conferència a càrrec de Tomàs Moré, responsable de sensibilització i
conscienciació del CESICAT i project manager del projecte europeu Safer
Internet Programme a Catalunya, activitat que coordina amb l’ONG
Protégeles.

El conferenciant ha donat informació molt interessant sobre com utilitzar les
noves tecnologies de forma segura i ha ofert consells per a les famílies per
tal de minimitzar els riscos de les xarxes socials utilitzades pels menors.

Tant pares com professors han considerat que l’exposició ha estat molt útil  i
profitosa.

Campionat de tennis taula
El Consell de l’esport escolar ha organitzat el campionat de tennis taula al
poliesportiu de la Mar Bella. Consta de diferents fases, a partir de les quals
s’estableix un rànquing, i una final, on juguen només aquells que s’han
classificat.

En Miquel Monge (de 1r A) va quedar 2n, en Pol Jorquera (de 1r A) 7è, i en
Lucas Poole (de 1r C) va quedar entre els vint primers. D’aquesta manera,
en Miquel i en Pol es van classificar per la fase següent, corresponent al
campionat de Catalunya. 

Finalment, el Pol ha arribat a quarts, i el Miquel ha quedat campió,
eliminant a la final al número 1.

Pel que fa al campionat de dobles, la parella formada per Miquel Monge i Lucas Poole ha aconseguit arribar a
quarts de final. 
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