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UN BON MÈTODE?

El passat divendres, els alumnes de 4t vam anar al teatre Poliorama a veure el Mètode Grönholm. Aquesta
és la primera sortida que hem fet aquest curs amb els alumnes de 4t i tots vam estar molt contents. Des de
l’escola creiem fermament en el valor de les sortides acadèmiques, però aquest any ens hem mantingut
prudents.

L’espera va valer la pena perquè l’espectacle que ofereix el Poliorama és una bona mostra de com una comèdia
on riem i passem una bona estona ens deixa molts temes per pensar i valorar. 

És ètic que tinguin lloc algunes situacions compromeses per una entrevista laboral? Tenim clar que no, però l’obra
és la mostra d’una bona feina per part dels actors, direcció i posada en escena. Tenim clar que el mètode
Grönholm no és un bon mètode; però l’obra de teatre, és una bona proposta.

Per alguna cosa és la peça més representada al teatre arreu d’Europa! 

ELS NOSTRES DELEGATS ENS REPRESENTEN
Durant aquest mes de gener hem fet les reunions de delegats amb un format diferent del que estem
acostumats. 

Com que hem de respectar els grups bombolla, hem organitzat trobades diferents amb els delegats de cada curs,
els respectius tutors i l’equip directiu.

Cada alumne delegat ha aportat les qüestions que s’han comentat prèviament a la tutoria amb tot el grup classe.
Les demandes, les observacions i els dubtes s’han anat responent per part del professorat i ara la seva feina serà
transmetre als companys els acords presos.

Aquestes trobades sempre són interessants tant per la necessària participació dels nostres alumnes en el dia a
dia de l’escola, com per l’intercanvi d’aportacions que es fan des de tots els sectors que hi participem.

Una escola que escolta és una escola que millora la convivència.

EL DEBAT I L'ARGUMENTACIÓ
Els alumnes de 1r, a classe de socials preparem un debat sobre El Codi d'Hammurabi

Treballem la importància de l’argumentació en el debat. Primer de tot cal definir quina posició defensarà cadascú i
després s’ha de saber com buscar la informació que necessitarem per preparar una bona argumentació.

La pràctica ha estat molt interessant, amb confrontacions intenses entre els participants i arguments de pes que
s’han anat desenvolupant amb destresa.

Bons conversadors en acció!

EVERY CLOUD HAS A SILVER LINING
It is is often said that it is through difficult times in our lives that we are able to grow and this is why we would like to
share this week's experience with all of you. Our students' motivation, flexibility and resilience has been vital to go
ahead with our oral presentations' week. Some of them have been lucky to give the presentations in person, many
others have done it online and those who had to do it in groups have found solutions to give their presentations
from home and in person at the same time. All in all, it has been fantastic which, by the way, also keeps us,
teachers, motivated.

DISSENYEM AMB GENIAL.LY
Durant la classe de tecnologia de 1r, els alumnes estan acabant els seus projectes amb la pàgina web de
disseny Genial.ly. Aquest web ofereix múltiples opcions, és una bona plataforma per poder fer
presentacions, jocs virtuals i fins i tot algun Escape-Room! 

A continuació, us deixem l'exemple d'un Escape Room que van resoldre els alumnes de 3r d'ESO divendres
passat:

https://view.genial.ly/5e990f4e794b240e24bac490

REPTE ACONSEGUIT!
Els alumnes de projectes de 1r ja estem en la recta final de creació d’un joc de taula. 

El treball cooperatiu ha estat molt profitós i cada grup ha hagut d’arribar a acords per pensar les normes, les
instruccions, el tipus de taulell, les fitxes, el packaging…

Ha estat una feina laboriosa i també molt interessant. Hem descobert grans dots d'enginy entre nosaltres,
companys molt hàbils amb les manualitats i amb molta imaginació.

Ara ja tenim ganes de posar-nos a prova i veure com funcionen. 

Segur que ens ho passarem tan bé com durant tot el procés de creació!

 

 

EL PODER DE LA AMISTAD
Fantástico el libro que hemos leído en 4t: Reencuentro de Fred Uhlman.

A veces, una lectura en clase aporta suficientes observaciones individuales para que un momento històrico quede
claramente contextualizado.

A través del encuentro entre dos adolescentes que creen en la amistad, visualizamos el poder que puede tener el
auge de una ideología totalitaria.

Los dos jóvenes van a tener que seguir caminos distintos: Konradin, un rico aristócrata, entra a formar parte del
ejército nazi, y Hans, judío, parte hacia el exilio.

El reencuentro se realiza años más tarde, cuando Hans, instalado en Nueva York, recibe una carta que, a modo
de flash back, le devuelve a las emociones que vivieron los dos amigos en la adolescencia.

El final lo hemos cambiado. En grupos de tres, hemos pensado el final que nos gustaría y lo hemos leído en voz
alta: todos los finales tenían un tema en común: el poder de la amistad más allà de las ideologías.

Y no os lo perdáis: ¡Qué espléndida sorpresa al saber que hay una segunda parte de la novela!

UNA ARANYA QUE NO HI VEU BÉ  
A Educació Física de 3r hem començat una nova unitat per fer esport i acostar-nos al món.

Consisteix en l’adaptació d'esports i jocs per a persones amb discapacitats físiques. 

A la foto, podem veure un grup d'alumnes que juguen al mític joc de l’”aranya peluda”, però simulant una
discapacitat visual. 

Les persones que han d'atrapar la resta (situades al mig), porten les caputxes de les dessuadores posades a la
cara per simular ser cecs. Amb això, intentem afinar altres sentits com seria l'oïda i empatitzem amb les persones
amb discapacitat visual. Un joc interessant per posar-se a la pell dels altres!

 

LECTURES INTERESSANTS
Durant el primer trimestre, ens van presentar un llibre, Thornhill, de Pam Smy, que manté una intriga
constant i està ple de misteri. També et fa deduir informació, ja que és ple d’il·lustracions que es poden
interpretar de maneres diverses segons cadascú. El vam anar comentant amb la classe a Club de lectura i
cadascú anava explicant el que hi veia i anàvem donant la volta a la història entre tots.

Aquest segon trimestre ens han presentat La guerra dels botons, escrita per AVI. Tot just l’acabem de començar,
però ja estem d’acord que és un llibre meravellós que et porta al passat i et submergeix a la història.

Estem en general molt contents pel fet de poder llegir tota la classe plegats i poder gaudir de la literatura junts.
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