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JE SUIS CHARLIE
Arran dels malaurats atemptats contra els periodistes de “Charlie Hebdo,” hem estat reflexionant a les
tutories sobre els incidents i molts temes que se’n deriven.

Des de la matèria d’Educació Visual i Plàstica s’ha organitzat un mural al vestíbul en homenatge a la llibertat
d’expressió i on els alumnes penjaran les seves creacions...

Ben aviat veurem els dibuixos de condemna dels nostres alumnes.

El blog matemàtic
Aquest curs, els alumnes de la Matèria Optativa d’Ampliació de Matemàtiques de 3r hem iniciat un blog
sobre el que anirem treballant a classe.

Parlarem sobre conjectures i teoremes famosos, farem hipòtesis i generalitzacions, treballarem alguns mètodes
de demostració i aplicarem algunes tècniques de resolució de problemes.

Us animem a donar-hi un cop d’ull i seguir-nos si us agrada!

Hi podeu entrar pel web de l’escola: “Projecte educatiu”, “blog” o directament
http://ampliaciodemates.blogspot.com.es/

Aprenem meteorologia
El dia 14 de gener els alumnes de 2n de la MO de Meteorologia vam tenir una xerrada a l’escola del
Servei Meteorològic de Catalunya. Ens van explicar l’estudi de l’atmosfera, la seva composició, el model
general de la circulació de l’aire, formació dels anticiclons i depressions, fronts i moltes més coses per
poder entendre com es fa la predicció del temps.

El dia 21 de gener hem anat a l’Agència Estatal de meteorologia (AEMET) per veure com treballen els
meteoròlegs. La visita s’ha dividit en tres parts.

    1a: L’observació externa: estat del cel, la temperatura, la humitat,...
    2a: L’observació amb instruments: l’anemòmetre, el baròmetre, l’heliògraf, ...
    3a: La teledetecció i previsió meteorològica (totes les dades obtingudes es passen al superordinador per poder
fer la predicció) 

En aquesta sortida hem après moltes coses i ens hem adonat de la importància del treball científic d’un
meteoròleg.

La Bretanya s’acosta
El dimecres 21 de gener s’ha fet la primera reunió informativa amb els pares dels alumnes de 2n de
secundària que faran l’intercanvi amb el Collège Val de Rance  de la Bretanya francesa.

La Nathalie Barbeta, cap de departament, i la Maëlle Monerie, professora de francès, han explicat aquest
projecte. Amb el suport d’un Power Point, han exposat el programa d’activitats de cada dia i després han respost
els dubtes que han anat sorgint.

De l’11 al 19 de juny, 28 alumnes de 2n aniran a França per fer una estada en família i una immersió total en la
llengua francesa. Els professors acompanyants seran la mateixa Maëlle i el David Anguera, tutor de 2n C.

Ara les professores faran l’adjudicació de les parelles i s’iniciarà tot el procés de coneixença i presentacions. 

Comença l’aventura!

Som cívics?
Els dies 15 i 22 de gener els alumnes de 2n de Secundària hem tingut la visita d’un guàrdia urbà que ens
ha parlat de civisme i del comportament dels ciutadans a la ciutat.

A través d’un Power Point ,  hem vist imatges de la Barcelona actual. Després hem fet un joc de rol en el qual
nosaltres representàvem regidors de la ciutat. Hem hagut de trobar solucions per als problemes que se’ns han
plantejat sobre civisme.

Ha estat una xerrada molt interessant, ja que hem conegut els problemes que hi ha a la nostra ciutat dels quals
no som conscients. A partir d’ara, podrem comportar-nos amb més civisme.

Química quotidiana
El passat 13 de gener, a la tarda, els alumnes de 4t de l’itinerari groc que estudien Química van anar a
una xerrada a la Facultat de Química de la UB.

El tema que es va tractar va ser la manera d’actuar de diferents compostos a la vida quotidiana. 

Aquestes activitats sempre són molt valorades per part de l’alumnat perquè els ofereix una visió pràctica de la
química i perquè els permet participar de manera molt directa en temes de ciència.

Tots n’estem molt contents!

 

El rugbi arriba a l’escola
La setmana passada ens ha visitat l’equip tècnic del Químic Equip Rugby que duu a terme una campanya
de promoció i divulgació del rugbi i els seus valors: joc en equip, esportivitat, coeducació, etc.

Un dels membres d’aquest equip és el Lluc Giné, exalumne de l’escola.

Ens han explicat que aquesta campanya consisteix a anar a diferents escoles, instituts i centres d’educació a fer
classes d’Educació Física on es treballa amb el “rugby tag”. Es tracta d’un tipus de rugbi on hi ha una absència
de contacte, ja que el placatge és substituït  per una cinta que s’ha d’arrencar.

Ens ha fet molta il·lusió que la iniciativa provingui d’un antic alumne que ha pensat en la seva escola de
Secundària. L’experiència ha estat molt ben acollida. Esperem que els alumnes hagin gaudit i s’animin a iniciar-
se en aquest esport tan noble.

XVè Concurs de Traducció
Per tercer any consecutiu, els alumnes del grup 1 de 3r i 4t, seleccionats pel seu professor de francès,
participaran al XVè Concurs de Traducció organitzat per la Universitat Pompeu Fabra que tindrà lloc el 20 de
febrer del 2015, a les 17 hores.

Hauran de traduir al català un text en francès, adequat al seu nivell/categoria. La prova tindrà una durada d'una
hora i mitja i es durà a terme a les aules de la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu
Fabra (c. Roc Boronat, 138, 08018 Barcelona).

El jurat del Premi està format per professors de la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu
Fabra.

Premis 

Els premis s'atorgaran a les millors traduccions realitzades per alumnes de tercer i quart d'ESO i de primer i
segon de Batxillerat dels centres de secundària públics, privats o concertats de Catalunya

Francès → català ESO

- 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 de 50
euros i un diploma acreditatiu.

La relació de finalistes es farà pública a la pàgina web de la Facultat a partir del dia 27 de març de 2015. El
lliurament de premis es farà l’1 d’abril a l'Auditori del Campus de la Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra.
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