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Els de 1r anem a la Cerdanya
Del 6 al 9 de maig, els alumnes de 1r hem anat a Puigcerdà per a fer el Treball de Síntesi. 

L’objectiu de les activitats ha estat la creació d’un Sender de Petit  Recorregut (PR). Hem descobert l’entorn, la
natura i la fauna d’aquesta comarca.

Ens hem distribuït en grups de treball i els monitors ens han explicat tot el procés per elaborar un PR: els
indicadors necessaris, les orientacions que cal donar, l’observació del terreny, els punts topogràfics a tenir en
compte, el tipus de relleu... Amb els exercicis de cartografia hem après a fer mesures, escales i corbes de nivell.

A més de treballar el senderisme, també hem tingut estones de lleure, de joc i d’activitats esportives.

El paisatge de la Cerdanya és fantàstic, el clima ens ha acompanyat i la valoració que en podem fer és molt
positiva.

Els de 2n anem al mar
Els alumnes de 2n hem fet el Treball de Síntesi a la comarca del Garraf.

Hem anat a Sitges i hem pogut aprendre molt sobre el fons marí, la costa, els animals i la fauna de la zona.
També hem pres consciència dels efectes de la contaminació i de l’excés d’edificació de les poblacions de
platja.

A Vilanova hem fet la visita del port,  on hem vist nombroses embarcacions i els estris que utilitzen els pescadors
per fer la seva feina. Després hem anat a la llotja i hem presenciat la subhasta del peix en directe, tot un sistema
de regateig curiosíssim.

A Olèrdola hem visitat les restes arqueològiques: el castell, l'àrea sacra amb l'església i la necròpolis. Molt
interessant!

El darrer dia, l’hem passat tots junts al Canal Olímpic de Castelldefels per practicar esports: kayac, canoa, futbol,
vòlei.... Ha estat el dia més lúdic i també el més divertit!

Modernisme de 3r: Innovacions d’aquest curs
Els alumnes de 3r hem treballat el Modernisme a Barcelona. Aquest any les activitats han variat una mica
respecte al curs passat. 

A partir de la figura de l’Eusebi Güell, que va ser el gran mecenes del Modernisme català, i de l’Antoni Gaudí,
l’arquitecte més carismàtic d’aquest moviment, hem visitat la Colònia Güell, on s’observa tant l’aspecte social (la
fàbrica i la colònia) com l’artístic (la cripta).

També visites innovadores han estat l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i el Palau Güell, i hem continuat
visitant el Park Güell.

La gran aportació dels alumnes de 3r ha estat les exposicions orals que s’han preparat en grup i s’han exposat
individualment sobre els monuments més emblemàtics de la Barcelona Modernista.

Una setmana molt intensa culturalment. Bona feina 3r!

Viatge a Dublín

Els alumnes de 4t hem anat a Irlanda per cloure el Projecte de Recerca començat el segon trimestre
d’aquest curs. 

El dia 5 de maig ens hem trobat a l’aeroport ben d’hora i hem emprès l’aventura irlandesa. Ens hem repartit en
dos grups d’allotjament en famílies: Uns hem dormit a Sutton i els altres a Portmarnock, localitats properes a la
ciutat de Dublín. Això ens ha permès comprovar positivament el nostre nivell  d’anglès i també conèixer de prop
la seva cultura.

Hem realitzat un munt d’itineraris, entre els quals podem destacar: Wicklow, Glendalough, Powerscourt Gardens,
St Patrick Cathedral, Trinity College, Guinness Storehouse... També hem fet un taller de dansa i música
irlandesa i hem practicat esports gaèlics. 

Hem passejat pels indrets més emblemàtics de la ciutat de Dublín, hem gaudit dels seus carrers, dels parcs i de
la natura de colors tan intensos. Malgrat que el paraigua ha estat present cada dia, l’experiència ha estat molt
ben valorada per alumnes, professors i famílies irlandeses.

See you later, Dublin! Thank you!

Recollida d’aliments
Del 26 al 30 de maig, hem recollit aliments per a la Fundació del Banc
dels Aliments de Barcelona a l’escola.

Els responsables de la gestió i de l’organització han estat delegats i
ecodelegats de cada classe: han animat que tots contribuïm a portar menjar
i s’han fet càrrec del muntatge de caixes i del recompte de cada curs i grup.

El que ens ha demanat ara la Fundació ha estat: pasta, arròs i llegums
secs.

Aquesta és la darrera activitat que realitzem a l’escola relacionada amb
l’entitat durant el curs 2013-14.

El setembre tornarem a col·laborar en tot allò que puguem.

Gràcies a tots!

"Tricotín" a Can Castelló
Els alumnes de l’itinerari verd de 4t de secundària han participat en
uns tallers que s’han organitzat al centre cívic de Can Castelló.

L’activitat ha consistit a elaborar unes joguines de ´”tricotín” per després
donar-les a una entitat infantil de caire benèfic. En unes quantes sessions,
els nois i noies han aconseguit un domini suficient de la tècnica i han pogut
treballar conjuntament amb la gent gran que participa en aquest projecte. 

Ha estat una molt bona experiència i la química sorgida entre dues
generacions tan distanciades ha estat increïble. 

Una iniciativa que s’intentarà repetir! 
 

Els alumnes de 6è ens visiten
El passat divendres 9 de maig, els alumnes de 6è de primària de les
escoles de la Fundació (Lys, Nausica, Peter Pan i Reina Elisenda) han
vingut a Els Arcs per fer una trobada literària sobre el llibre Ulisses, el
corb,  de l’escriptor Antoni Garcia Llorca.

L’autor ha anat comentant les aventures dels protagonistes: Ulisses i els
seus companys, joves cobs de l’illa grega d’Ítaca, que decideixen posar a
prova el seu coratge i la seva astúcia, tot emprenent un viatge cap a les
ruïnes de l’antiga ciutat de Troia. 

Ha estat una xerrada molt amena perquè l’Antoni Garcia Llorca ha sabut
connectar amb els nostres joves lectors i ha respost amb claredat totes les
preguntes que se li han fet.

La mitologia ens ha interessat molt!

 

Parentalitat positiva
El 28 de maig l’Associació de Mares i Pares de l’escola ha organitzat la darrera conferència del curs, a
càrrec de la psicòloga clínica Dolors Canal.

El tema tractat ha estat la Parentalitat positiva i s’han donat estratègies per aprendre a gestionar millor aquelles
conductes dels pares que afavoreixen un desenvolupament sa dels fills.

La ponent ha anat comentant els trets característics de l’adolescència i, paral·lelament, ha exposat diferents
recursos per potenciar l’autoestima, la comunicació, el control de les emocions, la identificació dels diferents
sentiments...

L’assistència de pares i mares ha estat força nombrosa. De ben segur que ens ajudarà a tots!

 

Ja tenim lema i logo!
L’Associació de Mares i Pares ja ha decidit quin serà el lema i el logo
de la socialització dels llibres de text de l’escola. Ja fa uns quants
cursos que l’AMPA organitza aquest projecte, però enguany s’ha
dinamitzat i ampliat, de manera que s’ha aconseguit un alt nivell de
participació de totes les famílies.

El funcionament és relativament senzill: els alumnes donen els llibres que
han estat utilitzant durant el curs i reben els que necessitaran per al curs
vinent. L’objectiu és disminuir la despesa, aconseguir estalvi ecològic i
fomentar el cooperativisme entre els companys.

Gràcies a la feina dels pares i mares de l’AMPA, conjuntament amb la
col·laboració de l’escola, la iniciativa està sent tot un èxit.

Aviat cada família rebrà una carta on s’explicarà tot el procés. Animeu-vos
a participar-hi!

Mireu quina tria més encertada! 

Felicitats a tots els que l’heu fet possible!
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