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Benvinguts al curs 2014-15
Ha arribat el mes setembre i ja comencem un nou curs. Iniciem amb empenta les novetats i els projectes 
engrescadors que ens hem proposat entre tots.

Aviat podrem concretar el musical que anirem a veure tota l’escola aquest primer trimestre, informarem de tallers i 
sortides que farem, iniciarem el procés de tutorització de 1r i 4t, reprendrem el servei del punt jip i la consulta 
oberta, començarem a preparar amb els alumnes voluntaris la jornada de portes obertes, ens implicarem amb el 
Casal dels Infants i el Banc dels Aliments, mantindrem el nostre compromís amb l’Agenda 21... 

I, sobretot, aprendrem nous continguts i creixerem tant personalment com acadèmicament.

Molt bon curs a tothom! 

La Bretanya ens visita
La setmana del 23 de setembre al 2 d’octubre han vingut els alumnes de l’escola Val de Rance de la 
Bretanya per continuar amb el projecte d’intercanvi iniciat el juny passat amb els alumnes que enguany 
cursen 3r.

Han fet activitats diverses conjuntament, com ara, tir amb arc i canoes al Canal Olímpic, passejada pel Barri Gòtic 
i algunes visites significatives de la ciutat (Sagrada Família, Park Güell, Cosmocaixa, museu Picasso, el Born, la 
Catedral...).

També, aprofitant que Barcelona ha estat de Festa Major, han compartit moltes de les activitats que estaven 
programades per aquests dies.

El darrer dia, s’ha fet un sopar de comiat a l’escola, en el qual han col·laborat tots els participants de l’intercanvi.

Fins i tot hi ha hagut ball de fi de festa!

Au revoir, mes amis! 

Decadència o no?
Els alumnes de 4t comencen el curs de llengua i literatura catalana 
reflexionant sobre les connotacions pejoratives que el terme 
“Decadència” va tenir per a la literatura catalana dels segles XVI, XVII i 
XVIII.

A partir d’un projecte centrat en el treball cooperatiu, el PBL (Problem based 
learning/ Aprenentatge basat en problemes) i l’ús de les eines TIC, estan 
treballant la literatura per arribar a la proposta d’un nou terme que sigui més 
acurat.

Ben aviat publicarem les seves aportacions al blog del projecte: 

http://decadenciaono.blogspot.com.es

Reunions de pares del curs 2014-15
Amb el començament de curs també s’inicien les reunions de cada 
tutor amb els pares i les mares del seu grup classe.

Les trobades estan programades pels dies següents:

 4t d’ESO – Dimecres 1 d’octubre, a les 19h
 3r d’ESO – Dimecres 8 d’octubre, a les 19h
 2n d’ESO – Dimecres 15 d’octubre, a les 19h
 1r d’ESO – Dimecres 22 d’octubre, a les 19h

A les reunions, el tutor de cada classe explica els objectius del curs. També 
es comenten les novetats, les activitats que es portaran a terme i s’incideix 
en els aspectes més rellevants de l’etapa educativa que es comença.

Alumnes, pares i professors, us desitgem un bon curs 2014-15! 

Novetats del First Certificate
El dia 2 de setembre totes les professores d’anglès de secundària de 
les escoles Thau Barcelona, Thau Sant Cugat i Els Arcs, juntament amb 
les professores d’anglès de l’ICCIC escola de Batxillerats, van assistir a 
una jornada de formació a càrrec de la Fiona Ellis, formadora de l’ICCIC 
escola d’idiomes.

El tema de la formació es va centrar en dos aspectes: els canvis del nou 
examen oficial del First Certificate i els criteris de correcció de les 
expressions escrites. 

La jornada va tenir lloc a l’escola Thau Barcelona i va ser molt profitosa. 

La píndola de la creativitat
Els professors de l’escola hem començat el curs amb un plus de 
creativitat. 

Els dies 9 i 10 d’aquest mes hem fet un curset proposat per l’AEC, amb la 
Concepció Curet, que ens ha donat eines per potenciar la creativitat a l’aula i 
amb els nostres alumnes.

S’ha parlat de la gimnàstica creativa, d’idees innovadores, del treball en 
equip, de la utilització d’eines originals...

La creativitat és una habilitat que requereix esforç i pràctica. Es pot 
aprendre, ens hem de permetre el dret a l’error, ens hem de qüestionar 
coses, hem de buscar camins diferents i treure profit dels canvis.

A part de les nocions teòriques, s’ha treballat de forma pràctica i en grup.

Un bon punt de partida!

PASSA’L
Aquest és el segon curs que es porta a terme el projecte PASSA’L de 
socialització de llibres de text. El curs passat es van adherir el 60% dels 
alumnes i va ser una experiència molt ben valorada tant pels pares com 
per l’escola.

Enguany s’han recollit les dades via web i això ha facilitat força la feina. S’ha 
passat a un 80% dels alumnes adherits (aproximadament uns 290) i s’han 
pogut aprofitar uns 800 llibres.

A més de produir-se un estalvi important en la despesa de les famílies, amb 
aquesta iniciativa es potencia la cooperació entre companys i el respecte pel 
material escolar.

Tot i que de cara al curs vinent s’hauran de perfilar alguns detalls del procés, 
cal destacar el gran èxit de la iniciativa i la bona feina organitzativa de 
l’AMPA.

Bona iniciativa! 

Innovacions en el voleibol de l’escola
Els equips de voleibol de l’escola continuen en la seva bona marxa competitiva. 

Aquest curs ens hem renovat i hem canviat l’equipament. El motiu és que tenim un altre proveïdor i hem sortit 
guanyant perquè el preu és més econòmic i la imatge, més moderna.

Aquí en teniu una mostra! 
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