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UN BON COMIAT PEL PRIMER TRIMESTRE
Aquest divendres dia 21 vam acomiadar el primer trimestre escolar amb una jornada ben completa. 

De 9 a 10.30 tots els alumnes van estar a les tutories on van fer la valoració del trimestre, alguna altra activitat de 
tutoria i l’amic invisible. Tot seguit, van tenir una hora de pati per esmorzar i col·laborar amb els alumnes de 4t que 
havien preparat entrepans, pastissos i begudes per a recollir diners pel viatge a Londres.

Amb l’esmorzar acabat, tots els alumnes van baixar al poliesportiu i, dirigits també per la comissió de 4t, vam 
acabar el trimestre amb un acte agradable on vam escoltar els de primer recitar poemes; els de segon, ballar; i els 
de tercer, un fragment del vídeo d’Els Arcs TV. Finalment, tutors i tutoritzats de 1r i 4t van cantar una cançó 
conjuntament i vam tancar així l’acte. 

Un cop vam haver acomiadat els alumnes, els professors també vam dinar plegats i vam cantar Nadales. Una 
bona jornada per acabar el trimestre i l’any.

Esperem que passeu unes Bones Festes en companyia de la família i amics i ens tornem a trobar el proper dia 8 
de gener amb molta energia.

Acomiadem l'any amb un text molt bonic que ens han llegit els alumnes de 4t. [Descarregar Text]

Bon Nadal i Feliç Any 2018! 

UN VIATGE EN EL TEMPS, A SANT CUGAT
El passat dimarts 12 de desembre els alumnes de 2n vam anar a visitar el Monestir de Sant Cugat.

Vam passar un matí fred però interessant, en què vam poder veure com era una antiga abadia benedictina.

Ens va meravellar el seu claustre, un valuós exemple del romànic català. També els seus 144 capitells de pedra, 
plens a vessar de la nostra història passada.

Va ser tot un viatge en el temps! 

TREBALL COOPERATIU EN MATEMÀTIQUES 3r ESO
Un previ a la gamificació

La gamificació (ludificació, més correctament dit en català) és l’art de crear una experiència educativa en forma 
d’activitat aparentment lúdica que captiva l’atenció de l’alumne i pretén provocar un procés d’ensenyament-
aprenentatge profund. 

Des de petits, juguem, i és certament una part important en la nostra evolució com a humans. El jugar implica, 
entre d’altres, dos conceptes fonamentals: la motivació de participar i la recompensa de guanyar. 

Doncs seguint aquests principis, durant una de les sessions de la classe de matemàtiques de 3r, per consolidar 
conceptes de la unitat que estudiàvem, vàrem dissenyar un petit joc basat en un trencaclosques de polinomis
en el qual calia encaixar les peces. No es va plantejar purament com un joc competitiu, però sí com a preludi 
d’altres activitat que anirem fent al llarg de curs que tindran més caràcter de gamificació.

L’activitat va tenir una durada d’una sessió (50 minuts aproximadament) on els alumnes de la classe van treballar 
cooperativament cercant la solució. Es van formar grups de 4-5 alumnes de nivell heterogeni, incloent-hi en 
cadascun dels grups un/a company/a destacat/da en matemàtiques. D’aquesta forma els grups tenien una 
configuració semblant en quant a les seves capacitats, la qual cosa permetria un desenvolupament equitatiu de 
l’activitat. El mobiliari de l’aula es va disposar lliurament per treballar de la manera més còmode pels grups.

La dificultat del trencaclosques, des del punt de vista matemàtic, no era elevada, però sí implicava un treball llarg i 
necessàriament obligava a una organització prèvia de tasques i rols entre els alumnes de cada grup.

L’objectiu (premi) no era res més que engrescar la classe a fer el que molts podrien considerar una feina feixuga. 
Com es pot veure en les imatges, la implicació va ser màxima, fins el punt que el mateix professor els va felicitar 
pel nivell i implicació. 

PROJECTES EN ACCIÓ
Els alumnes de 1r i 2n ja hem acabat els projectes del 1r trimestre. Les tardes de dilluns i dimecres les 
hem dedicat a treballar amb unes dinàmiques ben diferents. Per grups, hem realitzat dos projectes tot 
intensificant el treball cooperatiu.

Ens ho hem passat molt bé i hem tractat temes molt diferents: des de la creació d’una coreografia de ball, l’elecció 
d’una dieta ben completa, la invenció i creació d’un joc de taula, fins a l’elaboració d’un hort urbà al pati de 
l’escola.

El proper trimestre ja us anirem explicant quins nous projectes farem.

Una manera diferent d’aprendre que ens ajuda i, a més, ens agrada. 

FEM SALUT!
Aquest mes de desembre els alumnes de 3r i 4t hem treballat la prevenció del consum d’alcohol i 
cànnabis.

A 3r, els educadors de la Fundació Alcohol i Societat ens han explicat els riscos del consum d’alcohol en els 
adolescents, com es pot caure en un abús i de quina manera la nostra societat tendeix a minimitzar-ne els perills 
que comporta.

A 4t, hem tractat la prevenció del consum de cànnabis amb els educadors del centre Amalgama. Ens han fet veure 
les falses creences que hi ha al voltant d’aquesta droga així com les conseqüències físiques i psicològiques que 
en deriven del seu ús.

El dos tallers han coincidit en fomentar les conductes saludables alhora que ens han fet veure la importància de 
tenir criteri propi i saber-lo defensar. 

EL PUNT JIP COL·LABORA EN LA NOSTRA FORMACIÓ
Aquest final de trimestre el Misael, el nostre dinamitzador del PUNT JIP, ha fet una sessió de tènciques 
d’estudi a 1r de Secundària. 

Com tots sabem, aquest aspecte és fonamental per assolir una bona base en els nostres aprenentatges. Malgrat 
que ja en coneixíem algunes, sempre va bé recordar els bons hàbits de treball.

Amb aquesta activitat hem pogut veure que el Misael, a part de ser una persona que ens orienta sobre temes del 
barri, també ens ofereix la seva implicació en la nostra formació.

Gràcies, Misael! 

PRIMER ESMORZAR DE TUTORS I TUTORITZATS
El dia 15 de desembre ens hem trobat els tutors de 4t amb els nostres tutoritzats de 1r per tal de poder 
celebrar el Nadal.

A les 11h, ens hem reunit a la terrassa que hi ha al costat de l’A-11 i hem pogut compartir experiències i regals 
ben originals. L’escola ens ha ofert coca i xocolata que s’ha acabat ben ràpid.

Ha estat una estona molt agradable que ens ha permès valorar com ens ha anat aquest primer trimestre. Amb 
tantes emocions, el temps ha passat volant. Després de les vacances de Nadal, ens tornarem a veure!

UN BON REPARTIMENT
El passat dimecres 29 de novembre, els nostres ecodelegats van repartir olipots i embolcalls reutilitzables 
(de manera gratuïta) entre tots els alumnes que havien signat les cartes de compromís. 

Ja hem fet la primera diagnosi per analitzar la quantitat de residus que generem en els nostres esmorzars; ara 
hem passat a l’acció per aconseguir reduir aquesta xifra. Comptem amb vosaltres!

No més alumini en el nostre entrepà ni oli de cuina llençat a la pica de casa! 

TORNEIG GUADALAJARA
El dimecres 27 de desembre, l’equip de vòlei juvenil femení participarà al Campionat Copa España de 
Voleibol organitzada per la Real Federación Española de Voleibol. En aquest campionat van els millors 
equips d’Espanya. L’any passat se’ n van reunir 244.

L’equip que ens representarà, el juvenil federat, en aquests moments, són líders en la lliga del seu grup.

Els partits s’iniciaran el mateix dimecres, 27, i la tornada serà el dissabte 30 de desembre.

Molta sort a les nostres representants!

Bon torneig de Nadal i que en gaudiu força! 

El 2n TORNEIG JAN VERGÉS
El 16 de desembre hem realitzat a l’escola el 2n Torneig Jan Vergés. La jornada ha estat organitzada per 
l’AMPA de l’escola Nausica i Els Arcs.

A més del campionat de futbol, que ja ha començat el divendres per la tarda, durant tot el dissabte s’han dut a 
terme diverses activitats, com són: les actuacions de dos mags, el concert de música, les cançons dels DJ, el 
bingo i la tòmbola.

Cal agraïr les aportacions de tots els col·laboradors que han fet possible que el torneig hagi estat un èxit.

Tots els diners recaptats es destinaran a la Marató de TV3 que enguany s’ha dedicat a les malalties infeccioses.

Moltes gràcies a tots!

Aquí us deixem unes imatges: https://youtu.be/x9IrNLysHzY 
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