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Gran Recapte 2013

Un any més hem col·laborat l’últim cap de setmana de novembre amb
el Gran Recapte dut a terme pel Banc dels Aliments.

Aquest curs, però, hem comptat amb la participació de mares i pares de
l’escola que han cobert la franja horària del divendres de les nou del matí
fins a les cinc de la tarda. A partir d’aquesta hora, professors i alumnes de
3r i de 4t hem agafat el “relleu” amb energia.

Gràcies al gran nombre de voluntariat, el divendres hem pogut cobrir dues
àrees comercials properes: la del carrer Madrazo i la de Descartes.

Felicitats a tots per l’èxit  de la recollida i per la bona disposició de tots els
voluntaris.

Xerrades a Can Castelló

Els alumnes de 3r de secundària han assistit a unes xerrades sobre
conductes de risc en els adolescents.

S’han realitzat a Can Castelló, centre cívic amb el qual compartim iniciatives
i experiències des de fa temps.

L’activitat ha estat dinamitzada pels professionals del Centre de Salut de
Sarrià-Sant Gervasi: Juanjo Gil i Rocio Casañas.

S’ha fet referència a conductes evitables que poden tenir conseqüències
negatives en la salut física i emocional de les persones. S’ha parlat de les

alteracions en els hàbits d’alimentació, del descans i de l’exercici físic, així com també de les conductes
relacionades amb el consum de substàncies tòxiques i de les pràctiques sexuals sense protecció.

Anem a Urgències

El 16 de desembre els alumnes de 4t hem anat a la jornada organitzada
per l’Hospital Clínic sobre les urgències mèdiques.

De forma clara i entenedora, ens han explicat com s’organitzen les
urgències a Barcelona, com funciona un ambulatori i la importància del 061.

També s’han tractat les urgències més freqüents relacionades amb la gent
jove, com són les produïdes pel consum de drogues, per accidents de
trànsit,  per trastorns alimentaris i per malalties de transmissió sexual.

Totes els ponents que han intervingut són metges especialistes i, per això,
el missatge ha estat molt interessant.

Finalment, s’ha obert un torn de preguntes i hem rebut un diploma d’assistència.

Ens ha quedat clar que la prevenció és el més important.

 

Col·laborem amb el Casal dels Infants

El dijous 5 de desembre l’activitat acadèmica es va interrompre de 9 a
11h per a col·laborar amb el Casal dels Infants.

Els dotze cursos van treballar de valent i amb eficiència. Aquesta vegada es
tractava d’ensobrar la nadala i un tríptic informatiu de la campanya de
Nadal del Casal dels Infants. També havien de posar etiquetes amb les
adreces a cadascun dels sobres.

En total, es van omplir i tancar més de 34.000 sobres. Esperem que amb
aquesta campanya el Casal pugui recollir fons per poder continuar ajudant
nens i joves amb risc d’exclusió social.

Moltes gràcies a tots per la feina ben feta!

Us adjuntem un enllaç on es fa ressò d’aquesta tasca.

https://www.facebook.com/TelevisioCiutatVella/posts/218573174943949

 

Visita al PRBB

El 3 de desembre els alumnes de 4t Biologia de l’Itinerari Blau van
poder visitar el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, on els van
explicar tant la singularitat de l’edifici com el treball que dins s’hi
desenvolupa.

Van poder observar una màquina que comptava i separava cèl·lules a una
velocitat astronòmica, de manera que podien aïllar des de cèl·lules tumorals
a cèl·lules mare. Ben bé això és com ”trobar una agulla en un paller” i fer-
ho en mil·lisegons, increïble!

També van poder saber en quines condicions es fa “l’assaig amb animals” i
la seva funció. Per poder exposar totes les possibles opinions sobre el tema, es va fer un “joc de rol” en què per
grups defensaven una opció, segons una identitat fictícia.

De ben segur els serà útil  per conèixer diferents formes de pensar i per argumentar amb més estratègies.

 

Sebastià Bennasar, un escriptor amb misteri  

Un dels objectius importants del departament de Llengua de l’escola
és fomentar la lectura com a font d’enriquiment personal i de gaudi.
Per això, es proposen als alumnes activitats molt diverses a cada
curs.

A 4t, una de les tasques que ha de fer l’alumnat és un treball aprofundit
sobre una novel·la. Els professors de la matèria han seleccionat quatre
llibres de diferents subgèneres i nivells per tal d’animar la lectura. Així, el 5
de desembre s’ha fet la presentació d’aquests llibres, un dels quals és El
país dels crepuscles,  última novel·la negra de Sebastià Bennasar. Ha estat
el mateix autor que ens ha parlat de la seva obra, situada a la Vall de Boí i
que té com a personatge important, el comissari Jaume Fuster.

Tant l’autor com la resta de públic assistent hem passat una molt bona
estona.

Desitgem que la lectura us acompanyi durant les festes nadalenques!

 

Embolcalls més sostenibles  

Ja hem realitzat la primera fase de la campanya
“Embolcalls+sostenibles” de l’Agenda 21.

Consisteix en l’anàlisi de la quantitat de residus que generen els alumnes
de primer i segon durant els esmorzars. Per això, els ecodelegats, amb el
suport dels professors, hem recollit els papers, plàstics, brics... que els
companys han portat per a l’esmorzar. Tot seguit, hem pesat aquests
residus i hem omplert els formularis que l’Agenda 21 ens ha subministrat
per a tal efecte.

L’objectiu és analitzar aquests residus generats, per després iniciar una
campanya destinada a reduir-los. Finalment, caldrà tornar a fer la diagnosi per valorar si s’aconsegueixen o no
els objectius plantejats.

Esperem que amb aquesta iniciativa aconseguim una bona sensibilització.

 

Recordem Joana Raspall  

Des de l’escola volem recordar amb afecte l’escriptora Joana Raspall,
que fa poc que ens ha deixat.

Sota el nom de Nadal
sento una cosa
que jo no sé ben bé com l’he de dir
em fa pensar en una terra nova
on pau i amor no paren de florir.

                     Joana Raspall 
                     (1913-2013)
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