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GAUDIM FENT CIÈNCIA
La setmana del 14 al 18 de novembre vam celebrar la Setmana de la Ciència. Aquest és un bon moment
per a pensar en la importància de la ciència en tots els àmbits. 

Vam organitzar activitats i tallers: articles de neurolingüística, xerrades de la Marató, de l’algoritme de TikTok,
pràctiques de laboratori, criptografia, material audiovisual, lectures de ciència… Hem fet una aturada per convertir-
nos en autèntics científics.

Paral·lelament i, de manera totalment voluntària, tots els alumnes van poder treballar (de manera individual o amb
companys) un experiment que els permetés explicar algun fenomen científic.

Els professors del departament de ciències havien hagut de fer una selecció d’aquells experiments que es
mostrarien a la Fira. No els podíem mostrar tots en directe, però sí que vam veure tots els vídeos presentats.

Finalment, el divendres 18 vam compartir la Fira de la Ciència, un moment on aprendre de primera mà què passa
amb les ones del so, què hi ha dins d’un bolquer de nen petit, i un munt de reaccions científiques d’àcids i bàsics,
líquids hidrosolubles, etc.

Els ecodelegats també van ser-hi presents. Van organitzar-se per explicar a tots els companys de l’escola els
projectes que duem a terme per al medi ambient: la recollida d’oli, de mòbils, de taps de plàstic i fins i tot de
joguines. 

Va ser una jornada fantàstica, per l’organització, la qualitat dels experiments, les explicacions dels expositors i,
sobretot, per l’atenció i bona predisposició de les escoles de primària que ens van venir a visitar. Gràcies alumnes
de sisè del Peter Pan, de Nausica, de Lys i de Decroly. Us esperem el curs que ve per a continuar gaudint fent
ciència!

APORTACIONS FEMENINES A LA CIÈNCIA
El primer projecte que hem fet a primer ha estat la creació d’un Draw my life. Ha estat un repte força
complicat perquè requereix unes bones competències en l’àmbit lingüístic, artístic, científic, tecnològic i,
sobretot, personal a l’hora de treballar de manera cooperativa.

Hem hagut de fer una recerca i selecció d’informació, tot seguit hem redactat una biografia completa del
personatge triat, hem dissenyat l’storyboard dels punts més importants que cal destacar i tot seguit hem planificat
la filmació i locució de la biografia mentre es dibuixen a mà les il·lustracions més importants. Gens fàcil! Per a la
setmana de la ciència hem presentat alguns dels vídeos creats i hem col·laborat d’aquesta manera en la difusió de
figures científiques que tot i la seva aportació a la ciència, de vegades, no s’han donat prou a conèixer.

Hem après un munt i hem facilitat l'aprenentatge dels nostres companys. Certament, un repte ambiciós!

SANTA CECÍLIA
El passat 22 de novembre va ser Santa Cecília, la patrona de la música i, aprofitant això, l’orquestra de
l’escola (formada per alumnes de primer, segon, tercer i quart) va organitzar un taller amb un mini concert
pels alumnes de primer. A l’hora del pati i, per a continuar celebrant el dia de la Música, els alumnes de 4t
havien organitzat un esmorzar per a recollir diners per al viatge a Londres. Magdalenes, pastissos,
entrepans i crispetes van atipar els adolescents mentre els de 4t van agrair la col·laboració i implicació de
la resta de companys de l’escola.

A continuació, els grups de primer van baixar al poliesportiu on van gaudir de la “Polca d’Ours”, una cançó original
dels Pirineus amb un ritme ràpid i alegre. Seguidament, una alumna de 4t va fer una breu presentació de tots els
instruments que formen l’orquestra. Va explicar les principals característiques de la família d’on provenen i els
instrumentistes van mostrar com sonen per separat.

En acabar, els va proposar un joc per demostrar si sabien o no diferenciar els instruments. Els alumnes de primer
es van girar, van escoltar els instruments per separat i van tractar d’endevinar quin instrument sonava en cada
cas.

Finalment, per tancar el taller i la festivitat, van tocar un altra peça: “Volcans” i entre aplaudiments van acabar la
Jornada. Una bona celebració! Feliç dia de la música!

Zoe Bondino, 4tA

EL NEOLÍTIC DE PRIMERA MÀ
El passat dilluns dia 27 de novembre, els alumnes de primer vam anar a les Mines Neolítiques de Gavà per
conèixer de primera mà com es vivia al Neolític. Vam aprendre moltes coses, com per exemple quines
eines utilitzaven, per què eren tan importants els minerals o com eren les seves cases. A més, vam
recórrer les mines i ens van explicar com les il·luminaven i per què les feien servir. 

Aquesta visita ens ha agradat molt perquè ens ha permès veure exemples reals del que estudiem a l’escola, així
com aprendre coses noves molt interessants sobre la vida al Neolític.

Paula Sainz, 1rC

NOVES RIALLES PER A LES VELLES JOGUINES
L’any passat en aquestes dates vam llegir que hi havia molts nens que no tindrien joguines per Nadal;
però també que hi ha entitats que treballen perquè això no sigui així. Solidança és una d’aquestes entitats.

Tenen un projecte d'economia circular que treballa per integrar persones i afavorir el medi ambient. Vam
escriure’ls amb l’objectiu de col·laborar-hi i aquí va néixer “Noves Rialles”, un projecte solidari que compta amb
la col·laboració de la gent del barri, de les escoles de primària i, com no, de les famílies de la nostra escola. 

Els alumnes de segon han estat fent una campanya de difusió per donar a conèixer el projecte. La darrera
setmana de novembre d’11 a 12 del matí, han explicat directament a tothom que passava per la plaça Adrià
l’objectiu d’aquesta recollida. Ara ja tenim el vestíbul ple de joguines. Tenim feina a endreçar-les i a continuar la
recollida fins el dia 12 (data en què treballadors de Solidança vindran a buscar-les a l’escola).

Estem molt contents amb la feina feta però sobretot, amb la col·laboració que hem tingut de tots vosaltres. Moltes
gràcies per donar noves rialles a les velles joguines!

UNES BONES PINTURES RUPESTRES
El passat divendres 18 de novembre, els alumnes de 4t vam fer un mural col·lectiu a la paret per a posar
en pràctica alguns conceptes prehistòrics que havíem après a història de l’art.

Va ser una tasca molt creativa ja que havíem d’exercitar la imaginació i treballar cooperativament. Havíem de
recrear pintures rupestres utilitzant pastels, ceres, òxid de ferro i, fins i tot, sang. 

L’objectiu de l’activitat era poder veure com cadascú pintava en base a una imatge, però sobretot, valorar el
resultat final col·lectiu. Fent de prehistòrics ho vam passar molt bé!

Jana Sánchez, 4tA

 

TALLERS PER AL DESENVOLUPAMENT PERSONAL
La tutoria de 4t d’ESO és un moment important per treballar algunes conductes importants per créixer de
manera saludable. La darrera setmana del mes de novembre hem fet dos tallers, un a càrrec de l’equip de
Salut Jove sobre el consum de substàncies i l’altre sobre l’autoestima, de la mà de la Patri, treballadora
social de l’ATE (servei Aquí t’Escoltem de la Casa Sagnier).

L’adolescència és una època difícil, un moment de construcció del jo-adult. És una època de descobriments, de
desig de transgredir. Per això, és molt important que els adolescents estiguin ben informats. Han de conèixer
quins perills tenen, quines són les fases d’una addicció i, sobretot què han de fer quan detecten conductes de risc.

L’autoestima és un dels pilars del nostre comportament. Tots, adolescents i adults, continuem construint la nostra
autoestima i és important que tinguem cura de nosaltres mateixos en aquest aspecte. Tots tenim autoestima, de
vegades la tenim alta, de vegades baixa, però si bé és cert que el comportament dels altres afecta la nostra
autoestima, el primer puntal som nosaltres mateixos. Per això, cal que en siguem conscients i treballem per a
estar bé.

VOLEM SER BONS MEDIADORS  
Els alumnes de 1r d’ESO a tutoria hem fet un taller sobre la mediació. La veritat és que ens ha anat força
bé parlar d’aquest tema, ja que de vegades, per algun motiu, sorgeix un conflicte entre nosaltres, discutim,
no acabem de resoldre bé les desavinences i això pot comportar d’altres problemes. Per tal d’evitar que un
malentès es converteixi en un conflicte més gran ara ja sabem que podem utilitzar la mediació.

Què podem fer per ser uns bons mediadors? Cal saber escoltar l’altre, mostrar empatia, establir un diàleg positiu,
tractar els companys amb respecte i, sobretot, evitar qualsevol mostra de violència ja sigui física o verbal. 

Amb aquestes estratègies segur que podrem millorar la convivència i mantenir una bona entesa entre tots.

 

AJUDAR ELS ALTRES ENS FA SENTIR BÉ
El passat 25 i 26 de novembre, des de l’escola, vam organitzar-nos per a participar a la campanya solidària
del Gran Recapte del Banc dels Aliments. Divendres, les famílies van fer torns per a omplir tota la jornada
al supermercat Ametller Origen de la Ronda del General Mitre. A l’hora del pati, un grup d’alumnes de 4t
també hi va passar; i des de les 5 de la tarda fins a les 9 del vespre, alumnes i professors van continuar
explicant el projecte del Banc dels aliments al mateix supermercat.

Dissabte al matí més alumnes i professors van completar el migdia i a la tarda companys del CIC van
agafar-nos el relleu.

La solidaritat és un dels valors que treballem a l’escola. Sabem del cert que ser solidaris, a més de
beneficiar els altres, ens fa sentir bé. Gràcies a tots per la vostra col·laboració i per fer possible un Gran
Recapte d’aliments!
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