S’acaba
la
campanya
donació de sang

de

Els alumnes de 3r ESO varen finalitzar la UT3 amb la campanya
de donació de sang en col·laboració amb el Banc de Sang i
Teixits.
La jornada va tenir lloc divendres passat i va ser tot un
èxit. En total, hi varen participar 31 persones, 30 de les
quals van donar sang i 7 ho van fer per primera vegada.
Els alumnes es van organitzar i es van distribuir la feina:
rebre els voluntaris, donar-los l’autorització, acompanyar-los
al metge per saber els antecedents mèdics, així com oferir
activitats als nens petits.
És important aquest tipus d’actes per conscienciar una
societat cada vegada més solidària.
La sang i els seus components resulten imprescindibles en el
tractament de nombroses malalties i es diu que amb una sola
donació es poden salvar tres vides, perquè són tres els
fonamentals usos en els quals es fracciona una sola bossa de
sang.
Campanya Donació from comunicaciogpv

Festa de Carnaval
La setmana passada vam celebrar la festa de Carnaval! Tots
els
alumnes de les diferents etapes van preparar la seva
posada en escena a través de balls i coreografies ben
diferents.

Els nens i nenes de tercer van actuar de missatgers del Rei
Carnestoltes i van portar la disbauxa, la gresca i la xerinola
en tot moment: pijames, cabells esbojarrats, cares pintades,
sabates i mitjons canviats van anar apareixent de dilluns a
dijous gràcies a la il·lusió dels nens i nenes, però també a
la col·laboració de les famílies… Moltes gràcies!!!
Finalment dijous i divendres vam celebrar la Festa del
Carnaval. Entre les diferents temàtiques vam trobar els
projectes que s’han treballat i temes triats pels propis
alumnes. El coronavirus va estar present, per sort també hi
havia metges, infermeres i lluitadors que el van combatre.
Més enllà de les disfresses, les emocions, els somriures i les
rialles d’alumnes i mestres van inundar els jardins de
l’Escola.

Carnaval 2021 de comunicaciogpv

Campanya de Donació de sang
Els alumnes d’ESO estan organitzant una jornada molt especial
que tindrà lloc aquest proper divendres dia 19 de febrer a la
nostra Escola. Es tracta d’una jornada de donació de sang
organitzada pel Banc de Sang i Teixits amb el qual col·laborem
any rere any.
Aquesta activitat es desenvoluparà des de les 15:15h fins a
les 18:30h al menjador de Secundària de l’Escola. Per tal de
garantir un bon funcionament, els demanem que responguin
aquest formulari en el qual podran detallar l’hora aproximada
d’arribada:

Animem totes les famílies a prendre part d’aquesta activitat
en nom de totes les persones que necessiten sang, ja que “una
gota de sang, una gota de vida”.

Campanya de Donació de sang
El passat dimarts 26 de gener els alumnes d’ESO3 van assistir
a una conferència virtual sobre la donació de sang organitzada
pel Banc de Sang i Teixits.
Com cada any, els alumnes d’ESO3 són els encarregats
d’organitzar la campanya de donació de sang en el marc de la
UT3 de Treball Global. Abans d’iniciar-ne les tasques de
difusió, els alumnes van poder aprendre què és el Banc de
sang, els tipus de donació que hi ha, els components de la
sang i la seva funció corresponent, així com curiositats
generals sobre les donacions.

Després d’aquesta xerrada i d’una visita virtual al
laboratori, els alumnes han pogut començat a treballar amb les
tasques de difusió, les quals els compartiran en breu.
La donació tindrà lloc el proper divendres 19 de febrer al
menjador de secundària.
Va ser una jornada molt interessant a partir de la qual es va
fomentar no solament el coneixement científic sobre la sang,
sinó també es va promoure la reflexió sobre la importància i
la responsabilitat de participar en les donacions de manera
periòdica.

Jornada especial a primer de
batxillerat
Divendres passat, els alumnes de primer de batxillerat van
gaudir d’una jornada diferent, fora de l’horari de classes
habitual, enfocada a treballar finalitats educatives de caire
personal i interpersonal.
Van iniciar el matí amb la ja tradicional celebració de Sant
Nicolau, un dia en què són els propis alumnes de batxillerat
els qui fan de mestres de l’escola i s’encarreguen dels més
menuts. A diferència d’altres anys, donat el context que
vivim, els alumnes de batxillerat han hagut d’enginyar-se-les
per acompanyar els petits des de la distància, de forma
telemàtica i mantenint les mesures de seguretat. El resultat
va ser molt positiu, ja que malgrat la barrera tecnològica,
van aconseguir crear un bonic vincle entre generacions.
Tot seguit van donar el tret de sortida a la seva Promoció.
Acompanyats de les seves tutores, van passar “del jo al

nosaltres”, treballant la importància de la cohesió de grup i
els objectius comuns. Van connectar a una Taula Rodona
presidida per antics alumnes que havien estat Caps de color de
la seva Promoció. Va ser una trobada molt interessant, en què
van poder aprendre de l’experiència d’altres alumnes i
plantejar tots els seus dubtes i pors. La sensació final va
ser del tot motivadora.
Diada Sant Nicolau i Activitats Promo from comunicaciogpv

Finalitza la campanya
recapte d’aliments

de

Els alumnes de 3r d’ESO, dins el marc de la UT2, van engegar
un any més la campanya de recapte d’aliments.
Avui dos voluntaris de la Creu Roja han vingut a l’escola a
recollir tots els aliments recaptats durant el mes passat.
Més enllà de reflexionar sobre la dieta saludable i els
nutrients que ens aporta cada aliment, aquesta activitat queda
emmarcada dins d’un dels pilars pedagògics del nostre projecte
educatiu, l’Estimar, és a dir, aquella finalitat que té com a
objectiu impulsar accions de reflexió, cooperadores,
responsables i compromeses cap al nostre entorn.
Un any més els volem agrair la seva ajuda i la seva
col·laboració.

Nadal
diferent,
especial

Nadala

Per Colors ja hem penjat els nostres pensaments a l’arbre de
l’Escola. A més, hem llegit, escrit, memoritzat, recitat i
interpretat dos poemes molt especials!
En primer lloc, “Nadal diferent”, de les autores i autor Carla
López, Martina Galera i Santi Colomer.
També una adaptació del poema de Menchu Cuesta Pérez, “Los
Reyes Magos están enfermos”.
Ens agradaria compartir aquestes setmanes d’esforç resumides
en sis minuts i tres segons.
Bon Nadal i bona entrada al 2021!

Per visualitzar els vídeos complerts podeu escannjar els
següents codisQR

Inauguració del Pessebre
Avui hem inaugurat el Pessebre al Cicle 1 de l’Etapa 2. Els
Caps de Color Generals han dinamitzat l’acte que ha consistit
en una connexió en directe amb les classes d’EP4, EP5 i EP6.
Com a representants dels alumnes han encès les espelmes que
acompanyen el Naixement i que simbolitzen tots els nens i
nenes de l’Escola. Cada classe ha pogut compartir, des de la
seva aula, el poema nadalenc que ha preparat per a aquest
acte.
Malgrat no poder trobar-nos tots de manera presencial, hem
procurat mantenir el caliu i la solemnitat d’aquest acte, el
primer dels que fem relacionats amb Nadal.
Inauguració Pessebre Etapa2 cicle1 from comunicaciogpv

Plàstics: la nova malaltia
dels mars i oceans
El passat dimarts 1 de desembre, la dra. Eve Galimany de l’ICM
(Institut de Ciències del
Mar) ens va fer una xerrada virtual sobre “Brossa marina”,
emmarcada a la segona unitat temporal de Treball Global.
Més enllà d’explicar la importància de reciclar i de no
contaminar, ens va mostrar la
quantitat de plàstic que hi ha al mediterrani. Hi ha 1455
tones de plàstic surant i, comptant al fons del mar, arriben
a un milió de tones de plàstic acumulat. El primer plàstic li

van donar al nom de “Baquelita”, en nom al seu creador.
El 80% dels plàstics que es troben al mar són de zones
interiors, el 10% de
zones litorals i el 10% de mars i oceans. Rachel Carson,
biòloga marina, va
observar els primers plàstics en el mar. Algunes de les
propostes que ens van
donar per reduir els plàstics, van ser: usar sabó i productes
naturals, evitar
comprar plàstic innecessari, seguir les tres “R”, la qual cosa
significa reduir, reutilitzar i
reciclar.
En definitiva, aquesta exposició ens ha ajudat a pensar i
reflexionar sobre la contaminació marina i hem après
aspectes que mai arribaríem a pensar sobre el mar mediterrani.
Hem de cuidar-lo perquè cadascú ha de participar en el futur
de tots.
Ona Pahissa, Lara Santandreu i Adriana Borràs
Cronistes de la classe Camins

Engeguem
la
campanya
recapte d’aliments

de

Els alumnes de 3r d’ESO, dins el marc de la UT2, han engegat
un any més la campanya de recapte d’aliments a l’Escola.
Enguany col·laborem amb l’entitat Creu Roja de Badalona.
Per tal de col·laborar-hi, hem habilitat diferents punts de
recollida:

A l’entrada
A l’entrada
dalt.
A l’entrada
A l’entrada
A davant de

de l’edifici Mediterrània.
de l’edifici de Secundària per la porta de
de l’edifici Atenea.
de l’edifici Somnis.
recepció.

Es poden donar només aliments de llarga durada com per
exemple: oli, llet, llegums, pasta, sucs, arròs o conserves de
peix i de carn. Són especialment importants els productes
infantils, com les farinetes i la llet de lactància en pols.
Els demanem evitar els envasos de vidre en la mesura que sigui
possible.
Tota ajuda, per petita que sigui, és important, no només per
al recapte, sinó també a l’hora de prendre consciència, tots
plegats, que hi ha molta gent del nostre entorn proper a qui
podem ajudar.

