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Els de primer ens coneixem… 
El passat dimecres, 5 d’octubre, hem fet la sortida de tutoria tots els alumnes de 1r de secundària de 
l’escola. Hem anat a Llinars del Vallès, a la Casa Mogent. 

En arribar, ens han rebut uns monitors molt simpàtics que ens han explicat l’organització del matí i ens han 
distribuït en grups. A continuació hem fet unes activitats de coneixença i de confiança que ens han agradat molt. 
Després hem dinat i, per la tarda, hem pogut jugar fins a l’hora de marxar.

La jornada ha estat molt intensa i ha servit per millorar les relacions entre nosaltres, ampliar coneixences i 
descobrir nous companys d’altres classes. 

Quina bona manera de començar el curs! 

El banc dels aliments informa 
El dilluns 10 d’octubre ens ha vingut a veure el Francesc Vidal, voluntari del Banc dels Aliments. L’objectiu 
ha estat que els alumnes de 1r de Secundària coneguin aquesta entitat i que participin en les activitats que 
fa l’escola cada curs sobre la solidaritat.

A les 10h ha començat per 1rB, i després ha passat per 1rC i, per últim, 1rA. Ens ha explicat què és el Banc dels 
Aliments, per què és necessari, com hi podem col·laborar… En general, hi ha hagut molta participació i interès.

Els dies 25 i 26 de novembre es farà El Gran Recapte. Sabem com n’és d’important el suport de cadascú de 
nosaltres i per això continuarem sumant en la lluita en contra la fam. 

Dia de presentacions
El dijous 20 d’octubre s’ha fet la primera trobada de presentació dels alumnes que participen en la 
tutorització.

Tots estaven molt nerviosos, tant els alumnes de 1r com els de 4t. Tothom tenia moltes ganes de saber qui seria 
el company o companya assignat.

A l’hora del pati, a l’aula A11, la Núria i la Victòria han anat fent les presentacions i cada parella ha anat sortint a la 
terrassa per iniciar un primer intercanvi d’impressions.

De seguida s’han començat a veure cares somrients, complicitats, converses, rialles… La descoberta entre 
companys, petits i grans, sempre és enriquidora i estem segurs que, durant el curs, els participants gaudiran molt 
d’aquesta experiència.

Molt bon curs tutors i tutoritzats! 

Un altre ús del mòbil 
El Departament de Francès està posant en marxa la utilització dels mòbils a classe. Aquest mes, el grup 1 
de 3r ha pogut experimentar la plataforma d’aprenentatge Kahoot.

Gràcies a aquesta eina, es pot realitzar un concurs amb els alumnes i comprovar tot jugant els seus coneixements 
amb l’ajuda d’un qüestionari que han de contestar des del seu mòbil. El programa ens permet saber en directe 
quantes persones han encertat la resposta correcta, veure els errors comesos i poder així comentar-los. També 
tenim accés a una classificació amb el nom dels més ràpids.

Diversió assegurada! 

La música també té museu 
El dimecres 26 d’octubre, els alumnes de 3rC han anat al Museu de la Música, a l’Auditori.

En arribar, la nostra guia ens ha acompanyat a fer un viatge màgic per la història de la música, des de l’Antiga 
amb llaüts, clavicèmbals, al Classicisme i Romanticisme.

Hem tingut la sort de poder veure l’únic claviorgue que hi ha en el món, fet amb closca de tortuga, amb el qual 
encara es poden interpretar peces de música.

Finalment, hem passat a la sala de les guitarres on hem pogut tocar alguns dels instruments que hi ha al museu.

Ha estat una gran experiència! 

Comencem amb la TOPALLADA! 
El passat dimarts 11 d’octubre vam engegar motors els ecodelegats de l’escola. Teníem molta feina per 
començar i un munt d’alumnes amb ganes de tirar-ho tot endavant.

Els vam plantejar les principals necessitats: continuar els projectes que ja tenim ben assolits a l’escola, com són 
els embolcalls més sostenibles i la recollida d’oli de cuina de les famílies; i motivar els projectes que vam 
començar nous els darrers anys: la reducció del soroll i la recollida de mòbils usats per a la Fundació Jane 
Goodall.

Paral·lelament, vam repartir els voluntaris per anar a les classes de primer a explicar la feina que fem els 
voluntaris d’agenda 21 i a buscar més voluntaris.

I, finalment, vam recordar la participació del nostre ecodelegat Dídac Canosa a la Conferència Internacional 
Tinguem Cura del Planeta, a la Rioja, el proper mes de novembre i per la qual hem d’elaborar materials de 
comunicació del nostre projecte.

A grans trets, hem engegat amb moltes ganes. Aquest any serem més ecos que mai. De moment, el proper 25 
d’octubre farem la primera TOPALLADA: col·locarem topalls a les potes de les cadires del menjador i el laboratori 
per evitar el soroll que fem en moure-les. Com diuen els ecodelegats: “Reduïm el soroll!”

I si voleu veure la campanya que han fet els ecodelegats per fer difusió de la topallada dediqueu 30 segons al 
vídeo següent, segur que us arrenca un somriure… 

Una altra castanyada 
El dia 28 d’octubre hem celebrat la Castanyada a l’escola. A les 11h, els alumnes de 4t i els seus tutors han 
preparat un esmorzar molt variat amb moniatos, castanyes, entrepans, pastissos… Hem tingut temps de 
tot: esmorzar, compartir, jugar, etc.

A part, també han organitzat un campionat Play Fifa que ha tingut molta participació i ha estat una iniciativa molt 
ben valorada. Tot plegat ha servit per poder finançar el viatge a Anglaterra dels nois i noies de 4t.

Gràcies per l’encert i l’organització! Bona castanyada! 
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https://www.youtube.com/watch?v=16EswpDQu5k

