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Un cap de setmana molt científic
El cap de setmana del 25 i 26 d’abril, alguns alumnes de l’escola han participat com a voluntaris a la Festa 
de la Ciència de Barcelona. Els exteriors del DHub Barcelona de les Glòries s'han convertit en un autèntic 
laboratori de ciència ciutadana per a tothom. 

La celebració —orquestrada pel famós científic i comunicador Dani Jiménez— forma part dels actes del festival de 
ciència tecnologia i innovació, impulsat per BCN Innovació. 

Al llarg del cap de setmana, les famílies han pogut gaudir de tallers, experiments, entrevistes, exposicions, jocs i 
una infinitat d'activitats amb la ciència, la tecnologia i la innovació com a fil conductor, des d'una càpsula 
submarina fins a un planetari, passant per un espai de lectura, un improvisat observatori astronòmic, un taller 
d'il·lustració i infinites carpes i reptes científics a peu de carrer.

Felicitem els alumnes de 4t que, tot i els exàmens i les activitats pròpies del cap de setmana, han trobat temps per 
ser voluntaris de la festa, s’hi han implicat i han pogut conèixer i experimentar amb els millors investigadors del 
moment. 

Una altra activitat solidària
El 28 d’abril alguns representants de cada classe hem tingut l’oportunitat de visitar el Banc dels Aliments 
de Barcelona.

Primer, hem treballat de valent. Mentre uns muntàvem caixes, altres posàvem els aliments dins i uns altres les 
amuntegàvem per poder transportar-les al camió. Tots els alumnes ens hem implicat en la feina amb entusiasme i 
bona coordinació: En una hora hem envasat mil cinc-cents quilos de pasta!

Després, ens han guiat per totes les instal·lacions d’aquesta entitat i hem pogut comprovar que han fet canvis 
respecte al curs passat. Ara ja compten amb una altra nevera i un congelador immensos que funcionen 
perfectament, tal i com hem comprovat quan hi hem entrat.

Ara toca fer un recapte a l’escola del 18 al 28 de maig. Atenció, es necessiten llegum sec, pasta i arròs. 

Fantàstic matí solidari! 

Sortida a Collserola
El dia 27 d’abril els alumnes de la MO de Naturals de 1r hem anat al bosc de Collserola a recollir mostres 
de fulles per fer un herbari. 

En arribar al Baixador de Vallvidrera, hem seguit un camí on anàvem trobant plantes que tenien un número penjat. 
N’hem agafat 10 mostres i les hem embolicat amb paper de diari. En una fitxa hem anotat les característiques de 
cadascuna. També hem portat una clau dicotòmica per començar a fer-ne la classificació. A l’escola cadascú 
muntarà el seu herbari com a projecte final de la matèria optativa. 

Una anècdota divertida per explicar és que uns companys mentre recollien mostres han tingut la visita d’un porc 
senglar! 

Concurs de traducció: tenim finalista
Dissabte 11 d´abril s´ha celebrat al Campus de la Universitat Pompeu i Fabra l´entrega dels premis del 
concurs de traducció català-francès d’aquesta universitat.

L´escola hi ha estat present ja que l´Àlex Herrero de 4t C ha estat seleccionat entre els 10 finalistes dels 1292 
alumnes de francès provinents dels 65 centres de secundaria públics i privats de Catalunya que s´han presentat a 
aquest concurs.

Volem felicitar l’Àlex per haver aconseguit classificar-se entre els 10 finalistes, però també cal destacar la 
participació de l’Olaya Martínez (4t B), la Berta Jofre (4t A) i el Pol Jorquera (3r B) que, havent superat la primera 
fase de selecció, han representat la nostra escola.

Moltes felicitats a tots !!!

Francès – ESO, 2a fase · (Format PDF)

Sant Jordi 2015
A l’escola hem celebrat la diada de Sant Jordi amb molta il·lusió i participació.

De bon matí, els alumnes de 3r han anat portant l’esmorzar que després s’ha ofert a la resta de companys i 
professors. S’ha de destacar la gran varietat i originalitat de pastissos, galetes, magdalenes, creps, entrepans...Tot 
boníssim! Aquesta és la primera activitat que fan per tal de recollir diners de cara al viatge del curs vinent. Després 
del recompte, podem dir que ha anat molt bé.

A dos quarts de dotze, ha començat l’acte cultural al poliesportiu de l’escola. Primer, l’Elias Gaston ha donat la 
benvinguda i s’han atorgat els diversos premis de Llengua catalana, castellana, anglesa, francesa, de dibuix i 
pintura, fotografia artística i matemàtica.

L’orquestra d’Els Arcs ha interpretat cinc peces musicals que s’han intercalat entre les categories premiades. 

Tots hem seguit amb interès l’obertura del sobres que contenien els noms dels guanyadors. Els músics també han 
afavorit que el clima fos intens i emocionant.

Felicitats a tots!

Galeria de fotografies de tots els Premiats 2015

Visita al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona 
El divendres 17 d’abril els biòlegs de l’escola hem anat al PRBB a la jornada "Biojúnior". 

Primer, una parella de joves universitaris del MAGMA, que ens han informat sobre el treball de recerca de 
batxillerat. Més tard, un altre grup de joves de d’institut de recerca evolutiva ens han explicat què és l’evolució. 
D’una manera molt planera i amb un exercici pràctic, hem entès que les mutacions no són dolentes sinó que 
afavoreixen la biodiversitat. 

Després ha arribat l’hora d’anar a l’auditori a sentir "El cervell il·lusionista" i ens hem adonat com el cervell ens 
enganya, com funciona la màgia i com des de petits anem omplint d’informació el nostre cervell per després fer-la 
servir de forma intuïtiva i funcionar de forma virtual. És clar, la realitat ens acaba sorprenent... Molt interessant!

I per últim, hem visitat els laboratoris on ens han explicat com treballen els científics. Hem pogut veure màquines 
molt modernes que fan coses molt complicades i científics que interpreten els resultats, treballen amb cèl·lules 
mares, proteïnes, embrions de peixos zebra, etc. La valoració ha estat molt positiva i esperem que els propers 
biòlegs de l’escola també puguin gaudir d’aquesta visita. 

Plantada de plantes al jardí de l’escola 
El dia 25 de març els alumnes de 1r que fem la MO “El bosc: un ecosistema” hem plantat les plantes que 
ens han propocionat l’A21 (plantes aromàtiques llenyoses autòctones).

El Jordi, cap de manteniment, ho ha tingut tot preparat. Amb l’aixada hem plantat 30 plantes: les de sol en un lloc 
ben clar i les d’ombra cobertes per altres del jardí.

Les plantes van marcades amb el nom científic i a classe hem buscat el nom en català i les seves característiques 
morfològiques. Hem plantat: espígol, farigola, romaní, menta, salvia, camamilla…

Ha estat una bona feina! Hem quedat una mica mullats perquè havia plogut però era millor plantar-les perquè la 
terra era més tova. 

Segon Torneig de Setmana Santa Voleibol
El 28 de març, s’ha celebrat la jornada esportiva de voleibol a l’escola. L’equip d’entrenadors ha organitzat 
aquesta activitat adreçada tant a alumnes com a famílies. També s’hi han apuntat exalumnes, la qual cosa 
ens ha fet molta il·lusió retrobar.

De 9h del matí a 17h de la tarda, s’han disputat una sèrie de partits entre els participants que prèviament s’hi 
havien apuntat. Els equips han estat compostos per mares i pares, altres familiars, alumnes de l’escola, 
exalumnes, amics...

El bon temps ens ha acompanyat, l’ambient ha estat relaxat i distès, i els partits s’han jugat tant a la pista coberta 
com a l’exterior. A més, els entrenadors han amenitzat la diada amb música. Ha estat una bona manera de 
començar les vacances de Pasqua.

Si voleu més informació, podeu consultar el blog de voleibol. 
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