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BONES FESTES!
Aquest primer trimestre no ha estat fàcil i tot i això, el valorem positivament. I com cada any, a inicis de
desembre vam començar a organitzar el Nadal.
Des de l’àrea de plàstica vam decidir que ambientaríem el vestíbul amb estrelles: daurades, platejades,
vermelles… de tots els colors. Amb l’arbre i les ponsèties només ens faltaven les nadales. Però això també ho
teníem previst. Els alumnes de segon, a la matèria de projectes, van treballar la creació d’una coreografia. La
vam gravar en vídeo i la vam compartir amb tots els grups de l’escola… No cal gaire més d’una sessió d’educació
física per a ballar-la quan el professor també t’hi acompanya.
Al final, hem fet un muntatge amb els vídeos de totes les classes (i alguna sorpresa que els alumnes no
s’esperaven) i l’hem vist cada grup a la seva aula de tutoria.
A les 11h hem sortit tots a l’aire lliure i, asseguts amb el nostre grup estable al voltant de la pista exterior, hem
donat els premis de la setmana de la ciència. Hi havia molts premis per donar: el vídeo més creatiu, el més
vistós, el millor documentat científicament, el més divertit… Des del departament de ciències hem lliurat un petit
detall, com no podia ser altre per a uns futurs científics (un tub d’assaig farcit de xocolatines) i un diploma
acreditatiu de la feina ben feta. Tot seguit, els alumnes de 4t han fet el sorteig de la panera nadalenca. Han venut
més de 2.500 números i el guanyador ha estat pel número 0073 que ha venut un alumne de 4t A.
Ens ha fet il·lusió repartir la panera, tot i que en el fons, tots esperàvem que ens toqués a nosaltres! Després hem
esmorzat xocolata desfeta i coca i hem tornat a les classes a acomiadar-nos.
No sabeu com de difícil és controlar les abraçades quan se t’acosta l’amic invisible!
Hem buidat les aules per poder-les netejar a fons i ens hem acomiadat amb una il·lusió continguda i moltes ganes
que tot vagi bé.
Us desitgem a tots unes Bones Festes i esperem retrobar-vos l’11 de gener!

SABEU QUÈ LLEGIREU PER VACANCES?
Aquest 1r trimestre hem començat a llegir els llibres seleccionats per al Premi Protagonista Jove que
convoca el CLIJCAT.
Tant THORNHILL, de Pam Smy, com EL DIA DELS TRÍFIDS, de John Wyndham, són llibres que ens posen
davant de situacions sorprenents i desconegudes que ens han fet ballar el cap.
Hem preparat unes recomanacions al blog de la biblioteca per afegir a la carta als Reis i per seguir llegint textos
tan colpidors i suggerents. Bones festes i bona lectura!

QUI VOL JUGAR?
A projectes de 1r, hem començat un projecte nou: la creació d’un joc de taula.
Sembla una tasca fàcil, però no ho és. Primer hem hagut de jugar i analitzar quins tipus de joc hi ha, per decidir
com volem que sigui el nostre.
Hi ha jocs cooperatius, jocs d’equip, de ruta, de daus, de concentració, d’estratègia, d’atzar…
Després, haurem de pensar quina serà l’ambientació del nostre joc, les instruccions, com seran les peces, el
taulell, l’embolcall i, finalment, l’haurem de provar i valorar.
Cada any, comptem amb la col·laboració de la Casa Sagnier, com a experts en jocs de taula. Aquest curs, a
causa de la situació sanitària, no hi hem pogut anar, però confiem en l’assessorament dels tècnics de sala a l’hora
d’avaluar les nostres creacions.
Ara comencem vacances; és doncs un bon moment per jugar. Us hi animeu?

FEM UN HIVERNACLE
Els alumnes de 4t de secundària de l’itinerari tècnic, a la matèria de Ciències Aplicades han començat a
construir les maquetes dels hivernacles/germinadors.
Aquest és un projecte de col·laboració amb l’equip dels ecodelegats de l’escola que està treballant en la iniciativa
Enverdim Barcelona. La feina ja es va començar el curs passat, però malauradament va quedar aturada per la
pandèmia.
Ara tornem a recollir llavors, les plantarem i millorarem el seu creixement amb aquests hivernacles que estan
construint els alumnes de 4t.
Molt bona feina cooperativa!!

I TU, JA PARLES BÉ EL CATALÀ?
Sabeu què són els barbarismes? I els fenòmens d’ultracorrecció?
Nosaltres sí i tenim moltes ganes de continuar aprenent. Per això, hem preparat uns vídeos on hem escenificat
situacions de la vida quotidiana amb aquells barbarismes que volem corregir. Hi hem afegit la definició correcta
perquè realment sigui fàcil extreure’n un bon aprenentatge.
Tenim un lema clar i el volem escampar: “El català correcte, passa’l”
Ens hi ajudeu?
Mireu els nostres vídeos...

LA VISITA DEL PVM, UNA OPORTUNITAT PER APRENDRE
Com cada any, durant el primer trimestre, hem rebut la visita del Punt Verd Mòbil Escolar. Aquest servei,
ofert per l’Ajuntament de Barcelona, és una oportunitat més per aprendre.
A l’escola, fomentem la recollida selectiva i creiem fermament en la importància de sensibilitzar els nostres
alumnes perquè siguin respectuosos amb el medi ambient. Per això, recollim el material que caldria dur a la
deixalleria i el seleccionem i portem nosaltres mateixos en horari escolar quan ens visita el camió del punt verd
mòbil.
Continuarem treballant per viure en un món més sostenible!

BON NADAL, AUXÍLIA
El curs anterior vam començar a col·laborar amb Auxilia. Ho recordem amb emoció i tenim ganes de
continuar. Per això, estem contents de dir-vos que ens hem adaptat a la nova situació.
A inicis del trimestre vam tornar a contactar amb la Susan per acordar quina era la millor opció.
Continuarem veient-nos, però en format digital. De moment, hem preparat uns vídeos per presentar-nos i la
Susan ens ha parlat dels usuaris que volen participar de l’intercanvi.
Ara els hem fet unes postals per felicitar-los el Nadal i esperarem il·lusionats el gener per poder iniciar les
trobades i conèixer-nos de manera virtual, però real.
Mentrestant, esperem que passeu unes Bones Festes i us agradin les nostres postals!
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