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Tirant lo Blanc, un reguitzell de batalles i passions
El mes de febrer, 3r d’ESO va anar a veure al TNC l’adaptació teatral de l’obra Tirant lo Blanc de Joanot 
Martorell.

La representació va servir per conèixer de forma amena aquesta gran novel·la del segle XV que barreja el món de 
la cavalleria amb el món de l’amor.

Prèviament, des de català s’havia treballat el context històric, la biografia de l’autor i s’havien llegit alguns 
fragments ben divertits ...

Tot plegat va fer que els nostres alumnes poguessin seguir millor el nou muntatge creat per estudiants de l’Institut 
del Teatre.

El resultat ha estat una obra de teatre força àgil, amb molt de moviment, una mica infantil en determinats 
moments, molt fidel a l’argument (no oblidem que l’original té unes 1000 pàgines!!!) i entenedora (tampoc es pot 
passar per alt que va ser escrita en valencià!!!). 

Jazz en viu...Swing!
Divendres vint de març tots els grups de 1r d’ESO hem anat al Palau de la Música Catalana, on hem 
assistit a l’espectacle Jazz en viu...Swing! de l’OJO del Taller de Músics de Barcelona.

L’OJO (Original Jazz Orquestra) és una Big Band, el tipus d’orquestra més gran del món del Jazz. Està formada 
principalment per instruments de vent-metall, com ara trombons, saxofons i trompetes, però també hi ha guitarres, 
piano, bateria, i altres instruments.

Hem pogut escoltar la Susana Sheiman, una gran cantant de jazz i blues, juntament amb els músics de l’OJO. Ens 
han guiat en un viatge a través de la història del Jazz i els seus diferents estils: des del ragtime al bibop, passant 
pel second line, el rock i, fins i tot, el heavy!

Com que el jazz és un estil musical vinculat al ball, hi havia també dos ballarins, l’Ivan i la Jana, que ens han 
demostrat com es ballava aquesta música a principis del segle passat. Ha estat de pel·lícula el diàleg de claqué 
entre l’Ivan i l’OJO, realment molt espectacular! 

Els alumnes de 4t fan un viatge apassionant per la història dels 
Codis Secrets
El passat dimarts hem tingut el plaer de rebre a l’escola l’Òscar Font, dissenyador gràfic, músic de jazz a 
l’orquestra La Locomotora Negra, gran aficionat a la criptografia i propietari d’una màquina ENIGMA 
original.

De 9 a 10 del matí ha impartit una xerrada sobre els mètodes clàssics de criptografia i les matemàtiques dels 
codis. Ha estat tot un viatge per la història, plena d’intriga i misteri, des de l'antiga Grècia fins a la Segona Guerra 
Mundial. A la cloenda de la xerrada hem pogut veure fins i tot el funcionament d’una màquina ENIGMA original! Ho 
ha explicat de forma amena i divertida i els alumnes han estat d’allò més atents i interessats. A continuació, i en 
petits grups, hem realitzat un taller de criptografia on ens ha proposat exercicis de xifrat i desxifrat utilitzant estris 
criptogràfics reals d’allò més curiosos. 

El missatge ens ha quedat clar; les matemàtiques han servit i serviran per canviar el rumb de la història: en temps 
de crisi, la imaginació és més important que el coneixement.

Podeu consultar els detalls d’aquestes activitats a la pàgina web: http://escolaicriptografia.weebly.com/

L’Òscar ha penjat algunes fotos de la visita a la nostra escola a l’apartat “taller”. 

Visita al Port comercial
El 2 de març els tres grups de 3r d’ESO hem realitzat una sortida al port comercial de Barcelona.

L’objectiu ha estat entendre i conèixer el moviment de passatgers i mercaderies que es produeixen en el Port 
Comercial de Barcelona. D’aquesta manera, hem pogut complementar els aspectes de la unitat de geografia 
econòmica referents al funcionament i l’abastiment de les ciutats.

La informació que ens han donat, l’observació sobre com funciona el port des de dins i el passeig en barca ens ha 
permès veure espais que no estan oberts al públic. Ha estat tot un privilegi! 

Trobada de famílies de 1r 
El divendres 13 de març, l’AMPA ha organitzat la trobada de famílies i alumnes de 1r curs de Secundària. 
Aquest és el segon any que es fa aquesta convocatòria amb l’objectiu que els pares i les mares dels nois i 
noies de 1r es coneguin i puguin compartir una bona estona.

Des de les tutories de 1r, s’han preparat unes preguntes per comprovar què saben els pares de l’escola. Alumnes 
voluntaris de 4t curs de Secundària han preparat un bon berenar i han atès les famílies, companys de 1r i 
professors amb gran encert.

A les cinc de la tarda, tot ha estat a punt. Les paradetes amb menjar i beguda ja muntades a la pista han fet de 
teló del joc de coneixença. Primer, l’Elias Gaston, director de l’escola, ha donat la benvinguda i, després, el Marc 
de Carreras, pare de l’AMPA, ha presentat l’acte. Uns quants alumnes de 1r han preguntat als pares que 
prèviament s’han agrupat per tutories A, B i C.

Els pares han demostrat que coneixen força bé l’escola, han tingut l’oportunitat de parlar amb professors dels seus 
fills i de compartir vivències amb altres famílies.

Ha estat una festa molt ben valorada per tots. 

Taller d’Scratch 
Els passats 2 i 6 de març els alumnes de 2n de l’assignatura optativa “Programem amb Scratch” hem anat 
a l’escola Lys i a l’escola Nausica a fer un taller sobre el programa Scratch als alumnes de 6è.

El taller està organitzat de manera que cada alumne de secundària fa de “padrí” a una parella d’alumnes de 6è. La 
dinàmica està organitzada en dues parts. En la primera part, els alumnes disposen de 10 pràctiques diferents on 
poden provar diferents accions dels programa. Per fer-ho, tenen a la seva disposició unes fitxes de treball on 
s’explica el resultat i un exemple de codi de programa per aconseguir-ho. A la segona part, els alumnes han de 
realitzar un repte sense cap ajuda.

Al final del taller, els alumnes posen en comú els programes realitzats i comentem els resultats obtinguts.

L’experiència ha estat molt enriquidora tant pels alumnes de primària com pels de secundària. Els alumnes de 
primària han pogut conèixer una nova eina i una nova manera d’utilitzar l’ordinador. Als alumnes de secundària, 
ens ha ajudat a adonar-nos de tot el que realment hem après aquest trimestre i, per un dia, ens hem posat en la 
pell dels professors.

A tots ens ha agradat tant que les dues hores del taller s’han fet molt curtes! 

Els Jocs Florals, una festa de tots i per a tots 
Aquest curs, els Jocs Florals han començat amb la setmana de la inspiració i creació. 

És una setmana una mica diferent perquè els professors de l’escola porten els seus llibres preferits i llegeixen 
fragments als alumnes per a què agafin idees pels seus textos. Amb la mateixa intenció, es realitzen activitats 
lúdiques “sorpresa”. 

Enguany, a 1r d’ESO ens ha visitat una rondallaire, la Marta Rius, que ens ha explicat contes de tota mena i per a 
tots els gustos; a 2n d’ESO ens han obert el cinema Gran Sarrià en exclusiva per a veure Camino a la escuela; a 
3r d’ESO hem fet un taller de rap fantàstic amb Pau Llonch; i, finalment, a 4t d’ESO, dos monitors de la fundació 
Joan Brossa ens han preparat un taller de poesia visual molt interactiu. 
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