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FIRST CERTIFICATE 
A group of 4th of ESO students went to take the First Certificate (B2) oral examination on the 2nd June. 
They practiced hard and they were ready for success. Then, on the 10th June they went to do the Use of 
English, Reading and Listening papers.

Now, we are waiting for the results! Fingers crossed! 

DELF
Une année de plus, des élèves de 4t d¨ESO de l´école se sont présentés aux épreuves écrites des modules 
A2 et B1 du DELF. Les examens ont eu lieu samedi 3 juin au Lycée français de Barcelone. 

Les épreuves orales se dérouleront du 6 au 27 juin à l´Institut français de Barcelone. Carrer Moià,8. Les dates ont 
été communiquées aux élèves et sont publiées sur le Moodle du département de français. 

Les résultats finaux seront publiés sur le site de l´Institut français de Barcelone 
http://www.institutfrancais.es/barcelona le 20 juillet. 

NB: Les diplômes peuvent tarder entre 3 et 4 mois à arriver. Pour les récupérer, il faut se rendre à L´IFB Carrer 
Moià, 8 (département Cursos i exàmens), 6ème étage muni/e d´une pièce d´identité DNI ou d´un passeport.

Bonne chance à toutes et à tous !!! 

SORTIDA AL DELTA DEL LLOBREGAT
El dia 8 de juny els alumnes de 1r vam anar a la reserva del Remolar – Filipines del Delta del Llobregat. 

Ens van explicar les condicions que es van donar perquè es formés el delta i quina ha estat la seva evolució.

Vam veure diferents plantes adaptades al sòl salí com la salicòrnia, el tamariu, el canyís... i vam creuar una pineda 
fins arribar a la platja per observar les dunes que creixen sobre la sorra. Aquestes dunes, petitones, estan 
protegides perquè formen part de la reserva natural.

L’observació dels ocells des del punt de guaita va ser molt interessant. Amb els prismàtics vam veure l’ànec de 
coll verd, el bernat pescaire, el cabusset, la fotja... El que ens va sorprendre és que amb el soroll que fan els 
avions de l’aeroport del Prat, els ocell estan molt tranquils i es deixen estudiar. Aquesta adaptació dels ocells al 
medi natural-urbà no l’havíem estudiat a classe de naturals!

UN PROYECTO RICO, RICO! 
Durante el tercer trimestre hemos hecho el proyecto de las dietas del mundo. Nos hemos informado sobre 
cómo conseguir una alimentación saludable y cada grupo ha elaborado una dieta. 

El último día hemos ido al Centre Cívic Vil·la Florida a presentar el proyecto. Allí, una nutricionista y dietista ha 
valorado cada propuesta y nos ha asesorado.

Nos lo hemos pasado muy bien, sobre todo, porque al final hemos podido probar los alimentos típicos de la dietas 
presentadas.

La experiencia ha sido muy divertida y todos coincidimos en que la repetiríamos!

Emma González y Martina Gall 

ELS PARANYS DE L’AMOR 
Durant les últimes setmanes d’aquest curs 2016-2017, els alumnes dels tres grups de 3r d’ESO han assistit 
a un taller de prevenció de relacions abusives que han fet des del programa “Els paranys de l’amor” de 
l’Ajuntament de Barcelona.

Malgrat els avenços aconseguits, encara hi ha una forta presència de la violència masclista entre la gent jove. Tot i 
ser capaços de descriure-la i identificar-la sobre el paper, en general es creu que es tracta d’alguna cosa que no 
passa sovint i que no identifiquen en el seu dia a dia. Així, molts dels comportaments que són a la base o origen 
del problema (gelosia, control exagerat, etc.) per a molts i moltes adolescents signifiquen senyals d’amor i interès 
per la parella, sense identificar-les com a mites i falses creences que perpetuen les relacions de desigualtat i els 
estereotips de gènere. 

A partir d’aquests tallers hem vist com aquestes relacions de desigualtat poden tenir greus conseqüències en la 
salut i el benestar emocional i físic dels joves que les pateixen esdevenint una eina que esperen els pugui servir 
per avançar vers unes relacions interpersonals basades en el respecte i l’equitat. 

4T S'ACOMIADA AMB AFECTE 
Després de 4 anys aquí, el passat 16 de juny va tenir lloc l’acte de comiat dels alumnes de 4t. Els pares de 
l’Ampa han estat tot el curs organitzant aquest acte i vam acomiadar els nostres alumnes en una trobada 
senzilla, bonica i plena d’emocions.

De manera voluntària, un pare va venir a fer fotos a tots els alumnes i ells en van recollir una mostra dels quatre 
cursos a l’escola. Tot seguit, un altre pare/mare va organitzar totes les fotos en una revista i van encarregar el 
càtering per al dia del sopar.

L’escola es va posar en contacte amb Isabel González, professora de Zumba i mare d’un exalumne, que va 
preparar una coreografia amb tots els alumnes de 4t.

La Mercè Arbonés, professora de plàstica de l’escola, va treballar amb els alumnes la decoració de la pista, la 
Iolanda l’orquestra i entre el Jordi que va col·locar els llums de colors, els vestits i americanes dels nois i noies i tot 
plegat, l’escola feia goig de veritat.

Els alumnes van dedicar un discurs molt emotiu a tots els assistents i els professors, de sorpresa, els van projectar 
uns vídeos que havien gravat expressament per a l’ocasió.

En definitiva, va ser un acte/comiat que recordarem amb il·lusió. Gràcies a tots els que ho vau fer possible!

Que tingueu molta sort, nois! 

Aquí us deixem una mostra de tot plegat…
Discurs alumnes
Vídeo professors 1
Vídeo professors 2
Vídeo ball dels alumnes 

PETITS I GRANS AMICS
L’últim dia de curs, hi ha hagut un acte força especial: els nois i noies de 1r han volgut acomiadar-se dels 
seus tutors de 4t, que tant els han ajudat. 

A les 9h del matí, han baixat al poliesportiu de l’escola i s’han amagat per tal que aquesta darrera trobada fos una 
sorpresa totalment inesperada. Quan els de 4t els han vist hem pogut comprovar l’emoció i l’alegria que han tingut. 
Els de 1r han buscat els seus tutors de 4t i els han lliurat un detall molt especial.

Després, representants de 1r han volgut expressar unes paraules d’agraïment per l’acompanyament i per l’ajuda 
que han rebut dels seus “grans” amics. Finalment, els de 4t els han ballat la coreografia que havien fet per al seu 
sopar de comiat a l’escola.

Gràcies a tots els participants en la tutorització! 

AL MIGDIA, TRIPLES I 3X3 DE BÀSQUET
Unes setmanes abans d’acabar el curs van començar les competicions de triples i de 3x3 de bàsquet, tot 
un clàssic ja als migdies d’els Arcs. 

Aquestes activitats, organitzades pels monitors de l’escola, són la millor manera de divertir-nos i alhora aprendre 
els valors del joc en equip i a saber respectar el contrincant.

La darrera setmana van lliurar els premis als guanyadors, i els finalistes van poder compartir un esmorzar exclusiu 
preparat especialment per a ells.

Tots amb els triples i 3x3! 

UN CAP DE SETMANA ESPORTIU
El passat divendres, 30 de juny, les jugadores dels equips alevins, cadets, juvenils i júniors, van anar a 
Andorra per jugar el torneig de vólei. 

Com en les temporades anteriors, les acompanyaven els seus entrenadors. 

Van sortir divendres a les 17h amb autocar a la Plaça Adrià, i la tornada va ser diumenge 2 de juliol, cap a les 
21.30h 

Tots els equips van fer un bon paper i tornaven molt contents. Cal felicitar especialment a les noies de l’equip 
juvenil que van quedar sotscampiones.

Enhorabona!

Si voleu més informació del torneig la podeu trobar a: 

http://www.timandorra.com/info-tim-voley/

L’ESCOLA ES VESTEIX DE FESTA
El passat 16 de juny l’AMPA de l’escola va organitzar la festa de comiat del curs. Hi va haver jocs per als 
alumnes, com un futbolí humà, les boles inflables i activitats esportives.

Per al campionat de tennis taula, es va organitzar un quadre d’eliminació directa amb tots els participants.

Es jugaven tres partides a 11 punts. El final va ser molt ajustat i els guanyadors van ser els següents:

1r. Jan Petitpierre
2n. Pol Esteve

Els alumnes de 3r van encarregar-se del berenar per a recollir diners per al viatge de 4t. Va ser una trobada 
agradable amb un ambient molt familiar. 

L'AGENDA 21 TAMBÉ FA VACANCES
Un any més els ecodelegats comencem les vacances. Ha estat un any intens de reducció de soroll amb 
l’Sssplau, de recollida d’oli amb la Fundació Asproseat, d’Embolcalls + Sostenibles i del mapa del soroll.

Hem tingut uns ecodelegats il·lusionats i motivats que han treballat des de projectes, a hores del pati i sempre que 
han pogut.

L’última setmana del curs vam enviar un grup d’ecodelegats amb el Víctor, ecoprofessor d’Educació Física, a 
l’acte de Cloenda que Organitza Barcelona Escoles + Sostenibles i van tornar molt emocionats. Aquí us deixem 
l’enllaç per si voleu veure’n fotos, vídeos o llegir la crònica: cloenda

I la mateixa setmana, el dijous dia 15, vam celebrar la Festa del Medi Ambient. Aquest any, i seguint els 
interessos dels alumnes de primer, vam seguir la temàtica dels animals en perill d’extinció i vam organitzar una 
gran gimcana per tota l’escola amb jocs de Trivials salvatges, tabús animalístics, camins animals, etc. Els alumnes 
de 4t van organitzar uns tallers de ball per a ensenyar a la resta d’alumnes de l’escola la coreografia que estaven 
preparant pel seu sopar i vam acabar la festa amb un gran ball col·lectiu a la pista.

Tot plegat va ser una tarda ben divertida, distreta i ben animal. I així, tot preparant memòries i paperassa per a 
l’any vinent donem el curs d’Agenda 21 per tancat.

Esperem els ecodelegats amb les bateries altre cop carregades pel setembre.

Bon estiu sostenible a tothom! 

COMENCEM L'ESTIU FORMANT-NOS
Amb l’escola buida i les carpetes encara plenes de memòries i documents del curs actual, els professors 
de l’escola hem estat dos dies en una formació molt enriquidora sobre l’avaluació, el treball cooperatiu i 
l’aprenentatge basat en problemes.

Hem reflexionat sobre l’escola que volem i hem treballat en petits equips per elaborar nous projectes pels nostres 
alumnes pel curs que ve.

Han estat dues jornades ben agradables amb els nostres companys i ara continuem amb les formacions fora de 
l’escola.

Esperem el setembre amb noves energies!

Bon estiu a tothom! 
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