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Tutorització de 4t i 1r

Ja fa uns quants anys que portem a terme aquesta experiència. Es tracta d’una dedicació voluntària d’un
grup d’alumnes de 4t que ajuden i acompanyen uns companys de 1r, que acaben d’arribar a l’escola.
Amb aquesta relació, es millora la convivència i es treballen valors com la responsabilitat, la maduresa,
l’empatia, la cooperació...

El dia 15 d’octubre es va fer la presentació de tutors i tutoritzats a l’hora del pati. Aquest curs 56 alumnes de 4t
tutoritzen 46 nois i noies de 1r.

La primera trobada va ser intensa i emocionant. Tots es mostraven il·lusionats i nerviosos, però de seguida es
va iniciar la primera conversa.

Ben segur que serà un èxit!

Sortida de tutoria de 1r

Els alumnes de 1r vam fer la sortida de tutoria, a Collserola (Santa Maria de Vallvidrera), on els monitors
de l’escola ens havien preparat una jornada molt intensa.

Els jocs i les activitats que anàvem fent tenien l’objectiu de millorar la coneixença entre tots nosaltres, potenciar
el treball en grup, la confiança, el respecte, la cooperació...

Al migdia vam dinar i després ens van repartir uns diplomes de participació on es valoraven diversos aspectes:
l’equip més solidari, el més creatiu, el més animat, el més cohesionat...

Fins i tot vam tenir una visita inesperada: un petit porc senglar i la seva mare van fer de les seves pels voltants
del lloc de trobada.

Va ser un dia fantàstic!

Banc dels Aliments, més a prop

Com cada any, ens ha visitat l’Anna Muxí, voluntària del Banc dels
Aliments, per explicar-nos què és, com funciona i els orígens
d’aquesta fundació. La xerrada ha anat adreçada als alumnes de 1r de
Secundària, que han seguit atents l’explicació.

Hem pres consciència de les mancances d’alguns sectors de la nostra
societat, sovint tan propers a nosaltres.

Ara ja estem escalfant motors per al Gran Recapte que es farà els dies 29 i
30 de novembre. Tant alumnes com professors estem esperant col·laborar-
hi com a voluntaris.

Amb el nostre petit esforç podem aconseguir grans fites.

Participem-hi tots!

Esos locos barrocos

Un teatre clàssic amb una posada en escena moderna.

Des de la matèria de castellà, es va triar aquesta obra que escenificava entremesos del segle XVII de Miguel de
Cervantes.

Era una aposta atrevida i els resultats van ser d’excel·lent.

El divendres 4 d’octubre, al teatre Poliorama, la Companyia Ron Lalá, formada per cinc actors, van posar en
escena el contingut dels entremesos alhora que feien un paral·lelisme entre la crisi del segle XVII i la d’avui en
dia.

Van aconseguir amb un lèxic del segle XVII reflectir el que està passant actualment.

Molt bons actors i molt bon teatre.

¡Prueba superada!

 

Experiències matemàtiques

Els alumnes de les matèries optatives de consolidació de
matemàtiques de 2n i 3r d’ESO hem anat a l’institut Menèndez y
Pelayo a veure l’exposició-taller Experiències matemàtiques,
organitzada per MMACA (Museu de matemàtiques de Catalunya).

L'exposició està formada per diferents mòduls, amb activitats i jocs
interactius amb els quals hem pogut jugar, experimentar i reflexionar sobre
aspectes sorprenents de les matemàtiques.

Hem comprovat el Teorema de Pitàgores amb una balança, hem construït
un arc sense contraforts i hem descobert com pintar qualsevol mapa amb
només 4 colors, entre moltes altres coses!

L’exposició està oberta al públic els dimarts, dimecres i dijous de 18 a 20h i
tots els diumenges (excepte el 3 de novembre) de 10 a 13h.

Si voleu passar una estona divertida i aprendre matemàtiques animeu-vos
a anar-hi!!

 

Visita al Punt Verd de Zona

El 16 d’octubre els alumnes de 4t, de l‘Itinerari vermell, hem anat a visitar un Punt Verd de Zona (PVZ),
situat a la Vall d’Hebron.

A Barcelona n’hi ha set i estan situats a la perifèria, perquè són instal·lacions mediambientals de grans
dimensions.

Ens van explicar com es reciclen o es recuperen tots els residus i quins són els tractaments que duen a terme.

Va resultar especialment interessant la informació sobre el fibrociment amb amiant (uralita), que només es recicla
en aquest PVZ ja que és molt contaminant. Fins i tot abans de manipular-lo s’ha de trucar al 010.

 

Fantàstica jornada de bàsquet  

El 19 d’octubre van guanyar tots els equips d’Els Arcs.

Cal destacar el bon inici que va tenir el nou equip femení, que amb poques jugadores però amb un esforç
considerable, va aconseguir un ajustat èxit per dos punts.

Moltes felicitats!

L’entrenador va estar molt content per la bona feina i pel bon joc de totes les participants.

Endavant valentes!
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