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Portes obertes del CIC 
En la programació de la tutoria de 4t, es porten a terme tot un seguit d’activitats per ajudar els 
alumnes a decidir sobre els seus estudis futurs.

El dilluns 9 de febrer, els alumnes de 4t han visitat l’escola de Batxillerats i de Cicles Formatius del CIC. 
D’aquesta manera han pogut saber de primera mà com funciona aquest centre educatiu.

També, el dimecres 11 de febrer s’ha fet una reunió informativa per a les famílies. Primer, l’Elias Gaston, 
Director d’Els Arcs, ha presentat l’acte i ha parlat de la continuïtat entre la nostra secundària i la del CIC.

A continuació, l’Oriol Olivé i la Noemí Espinàs, de l’equip directiu del CIC, han explicat el seu projecte 
educatiu, la diversitat d’itineraris de Batxillerats i de Cicles Formatius. També han informat del 
funcionament de les Proves d’Accés a la Universitat i dels bons resultats obtinguts pels seus alumnes.

Ha estat una xerrada molt completa. Ara ve el moment de prendre decisions. 

Taller d’invertebrats marins a l’aquàrium
El dia 18 de febrer els alumnes de la MO de Naturals de 1r,”Taller d’invertebrats”, hem fet una 
visita guiada i un taller d’invertebrats marins a l’aquàrium.

Hem vist aquaris mediterranis i tropicals i la monitora ens ha anat explicant les diferents adaptacions que 
tenen els organismes en els ecosistemes aquàtics on viuen.

En el taller d’invertebrats marins, a partir de l’observació directa d’organismes vius, hem identificat les 
característiques dels principals grups d’invertebrats i hem classificat l’espècie que ens han donat per 
estudiar (cranc ermità, holotúria, ofïura, etc.) utilitzant una clau dicotòmica.

Ha estat una activitat interessant que ens ha permès ampliar el que estem estudiant a la matèria optativa 
i sobretot perquè hem pogut “tocar” alguns invertebrats. 

Concurs de traducció a la Universitat Pompeu Fabra 
El dia 20 de febrer, a les 17 hores, la Berta Jofre, l’Olaya Martinez, l´Alex Herrero, de 4t d’ESO, i el 
Pol Jorquera, de 3r, han participat al concurs de traducció que s´ha dut a terme a les aules de la 
Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra.

Els alumnes han traduït un text del francès al català corresponent a la seva categoria. La relació de 
finalistes es farà pública a la pàgina web de la Facultat a partir del dia 27 de març de 2015. Els candidats 
opten als premis següents:

  - Premi a la millor traducció del francès al català realitzada per un estudiant d'ESO, dotat amb 200 
euros i un diploma acreditatiu
- Accèssit per a la traducció del francès al català realitzada per un estudiant d'ESO, dotat amb un val per 
un import de 50 euros i un diploma acreditatiu.

No sabem si seran seleccionats com a finalistes, però l´experiència ha estat realment enriquidora per als 
participants que, tal i com es veu a les fotos, han gaudit d´aquest moment. 

“ Comme des grands “ !!! 

Incorporem cada cop més el Geogebra a les classes de 
matemàtiques
Els passats divendres 20 i dissabte 21 de febrer, dos professors del Departament de 
Matemàtiques vam anar a les VII Jornades de L’Associació Catalana de Geogebra.

En aquestes jornades vam compartir diferents usos i potencialitats d’aquest programa de geometria 
dinàmica i vam poder gaudir de les eines que incorpora la nova versió, com per exemple, la vista 3D.

El Departament de Matemàtiques volem incorporar cada cop més aquesta eina digital a les nostres 
classes perquè estem convençuts que ens ajuda a aconseguir els objectius que ens marquem cada any. 

Taules rodones amb pares 
Els dies 26 i 27 de febrer, seguint amb les activitats d’orientació que es realitzen a 4t d’ESO, uns 
pares i unes mares de l’escola s’han ofert per explicar quins estudis han fet i la seva evolució en 
el camp laboral.

Hem agrupat els pares en els diversos àmbits: el científic i de salut , el tecnològic i professional, l’artístic i 
humanístic i el social i econòmic. Hem tingut la sort de comptar amb la col·laboració dels pares 
següents: Cristina Tarragó, Cèlia Roig, Maria Rosa Gurri, Valentí Rojas, Jordi Pinto, Damià Alou, Fèlix 
Monclús, Rafa Abella, Ignacio Nicolau i Alejandro Osés.

De les aportacions dels pares, es pot destacar la importància de triar un ofici que t’agradi, de la capacitat 
de mostrar les pròpies habilitats, del rigor i de l’esforç personal.

En acabar les exposicions, s’ha obert el torn de paraula. En un clima distès i acollidor, els alumnes han 
fet preguntes interessants i han valorat molt positivament aquest acte. Amb activitats com aquesta es pot 
percebre la bona comunicació que s’estableix entre les famílies i l’escola. 

L’Agenda 21 no descansa
Fomentem la recollida selectiva a la nostra escola amb unes noves papereres.

La recollida selectiva és un dels nostres objectius a l’escola i els Ecodelegats ens encarreguem de fer-ne 
una bona difusió. 

Aquest mes de febrer hem estat molt contents perquè ens han arribat les noves papereres. Són de fusta 
de pi silvestre i substitueixen uns antics contenidors de plàstic que ja estaven una mica malmesos. Ja 
hem començat a estalviar per poder canviar a poc a poc la resta de papereres metàl·liques.

També, aquest mes s’han repartit embolcalls reutilitzables, més coneguts com a Boc’n’Rolls, a tots els 
alumnes que n’han sol·licitat i han signat la carta de compromís d’ús.

Aconseguir un medi ambient més sostenible és una tasca de tots! 
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