Info Shalom
Revista de la Fundació Educativa ACI - Col·legi Shalom

E d i t o ria l

És una alegria poder tenir a les nostres mans aquest nou Infoshalom,
el número 14. Una revista que a través dels articles i les imatges ens
recorda els grans moments que hem viscut al llarg d’aquest curs escolar. On tota la comunitat
educativa hem participat en activitats de diferents estils: eucaristies, pregàries, activitats
solidàries, esportives, sortides culturals…
Un curs marcat, com sempre pel valor del curs, la Vida.
Amb el lema: Passa la teva llum!, hem volgut transmetre
i conscienciar-nos de la necessitat de compartir allò que
tenim, de transmetre la nostra llum als que ens envolten.
Estem molt contents de com creix aquesta comunitat
educativa i, cada cop, amb la gran participació de tots
a les diferents activitats proposades pel Col·legi. I això
ens anima a seguir creixent i seguir educant als nostres
alumnes.
Com sempre, volem agrair a totes les persones que
han fet possible aquesta revista i us animem a tots
a que participeu
donant
idees,
redactant articles,
fent fotografies o
buscant publicitat.
Gràcies a tots.
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g 15 al 21 de juny: proves
ordinàries d’ESO i Batxillerat.
g 21 de juny: Festa solidària fi de
curs.
g 30 de juny: entrega de notes als
alumnes d’ESO i Batxillerat.
g 1 al 2 de setembre: proves
extraordinàries pels alumnes
d’ESO i batxillerat.
g 12 de setembre: inici del curs
escolar 2016-2017.
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NOT I C I A R I
David Lainez guanya el Certamen Nacional de
relatos Santa Rafaela
L’alumne de 2n de Batxillerat David Lainez ha guanyat el Certamen
Nacional de relatos Santa Rafaela
El certamen Nacional de relatos Santa Rafaela MAria es celebra des
de fa quatre anys i premia les produccions literàries dels alumnes de
l’ESO i Batxillerat.
El Certamen està dividit en categories i, aquest any, a la categoria de
Batxillerat ha estat premiat el nostre alumne David Lainez Navarro.
Volem felicitar des d’aquestes línies al David pel seu premi, i seguim
animant a la resta dels alumnes que segueixin participant en
aquests certàmens.
El premi es va fer públic el passat 23 de gener coincidint amb la
celebració de l’aniversari de la canonització de Santa Rafaela Maria.
L’alumne ha estat premiat amb un diploma i un e-book. Moltes
felicitats!

L’A r i a d n a R o d r í g u e z d e 5 è d e
Primària ha estat guardonada
amb un 2n Premi als Jocs
Florals
Gran participació dels nostres alumnes en l’actual edició dels Jocs
Florals de l’Eixample.

s e r v e i s e d i to r i a l s
València, 201, 1r 1a. 08007 Barcelona
binorama.ed@gmail.com
Tel. 934 536 979
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Xarxes socials i els seus riscos
El cos de la Guàrdia Urbana dóna una xerrada a les famílies de l’escola sobre el Bullying, el Ciberbullying i el bon ús de les
Xarxes Socials
La sessió va estar molt bé. La Guàrdia Urbana ens va transmetre la necessitat d’estar informats i preparats per l’ús dels nostres
fills i filles de les Xarxes Socials i dels seus riscos. Situacions com el Grooming, el Sexting, la Sextrosió i el Stalking són un gran
risc que corren els nostres fills i filles quan naveguen per
Internet o fan servir les Xarxes Socials.
Com a pares i mares cal estar atents, familiaritzar-se
amb Internet, parlar obertament amb els nostres fills,
navegar junts, informar-se sobre les eines de control,
assistir a les sessions de formació que proposa l’escola,
establir regles bàsiques a la llar, tenir l’ordinador en un
lloc que estigui a la vista de tots, ensenyar als nostres fills
a navegar amb seguretat... molts consells que ens ajudaran a preparar millor als nostres fills i filles.
Volem agrair la presència del cos de la Guàrdia Urbana
en aquesta xerrada i en les properes que faran a les aules
dels nostres alumnes.
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On the occasion of the anniversary of the canonization
of St. Rafaela Maria, on January 23th we celebrated the
awards ‘I Concurso de SKETCH Fundación Educativa ACI’.
For this event, students from 6th grade created short
videos in English and inspired by the motto of this year: Pass your light.
Although all groups did a great job, the rewarded videos were:
1st: Robots, created by Marc Camós, Sofía Eladi, Daniel Gracia and Lucía
Sorní.
2nd: The drawing, created by Claudia Benito, Sarah Franco, Alejo Ibáñez and
Unai Sánchez-Lafuente.
3rd: A joined birthday, created by Mirna Majdenic, Lucia Miarons, Ariadna
Mantilla and Carla de Tera.

Furthermore, Robots has been named the winner of the National Contest!
Congratulations to them and to all participants!
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3r matí actiu. La
M a r a t ó d e Tv 3
El passat dissabte 28 de novembre va tenir lloc el 3r matí actiu
en favor de la marató de tv3 d’enguany. Dedicada a l’obesitat i la
diabetis.
Per poder mostrar la nostra
capacitat de gratuïtat i
demostrar
que
estem
sensibilitzats davant els problemes de salut que
poden tenir diferents col·lectius, el nostre centre col·labora des de fa 3 anys amb
la Fundació Marató de TV3.
Enguany la marató de TV3 està dedicada a la diabetis i a l’obesitat; dues malalties,
malauradament molt esteses entre la població. La diabetis és una malaltia
metabòlica molt estesa. Pot afectar tothom: homes i dones, persones joves i
grans. És una malaltia crònica i apareix quan el nostre cos no pot regular la
quantitat de sucre (o glucosa) que té a la sang. L’obesitat és una malaltia que
afecta molts òrgans del cos i que provoca diverses complicacions; no és un
problema estètic. De fet, l’OMS considera l’obesitat una epidèmia mundial.
Per a totes dues malalties, un dels tractaments més generalitzat és una dieta
saludable i practicar activitat física.
Per aquest motiu i seguint el tractament recomanat, el nostre centre va
proposar diferents activitats, moltes d’elles, relacionades amb el hàbits
saludables. Es va organitzar una activitat dirigida de Zumba, on l’Anna va ser la
instructora perfecta per fer moure al mig centenar de participants que hi van
ser presents. També es va organitzar el tradicional torneig de futbol, on diferents
equips d’alumnes, professors i pares de l’escola van poder gaudir d’una sana
competició esportiva. A més vam tenir una sessió de Ioga dirigida per l’Antònia, a
la qual volem agrair la seva professionalitat que va demostrar durant tota la sessió.
A banda d’aquestes activitats, els més petits van poder gaudir del taller de
pinxos de fruita o el dedicat a l’elaboració d’Origamis, el taller de pintura, els jocs
tradicionals i la gimcana que van preparar els grups ACI. També, l’AMPA novament
va col·laborar amb el centre i s’hi va sumar al matí actiu oferint sucs de fruita per
tot aquell que ho volgués.
Tothom va gaudir molt i el més important va ser que l’esperit solidari del Shalom
va aconseguir recaptar 1208,30 €. Ja hem fet pujar el marcador de la marató que
tindrà el seu dia culminant el proper diumenge 13 de desembre. Esteu ben atents
perquè el nostre nom segurament surt sobreimpressionat en pantalla.
Gràcies a tothom i molta salut!
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E l s p e r i o d i s te s
d e l ’ e s c o la
Com cada curs, un grup
d’alumnes de 3r d’ESO mitjançant
la matèria optativa «Fem la nostra
revista» han estat els responsables de portar a terme els articles
i fotografies que us trobeu en
aquesta revista.

Conferència de Víctor Küppers
Conferència del Víctor Küppers per a la comunitat educativa del Shalom
Passió i entusiasme. Dos paraules amb les que en Victor Küppers defineix el com
cal viure la vida.
Vam tenir la sort d’escoltar atentament les anècdotes, bromes i consells d’aquest
gran conferenciant.
El Teatre de l’escola estava ple i en Victor va ser capaç d’arribar a tots nosaltres
i, possiblement ens va provocar una reflexió de com anem per la vida, en una
societat que ell mateix va definir “com de tarados”. Anem sempre amb presses, no
ens adonem d’allò que és important, i deixem passar moltes oportunitats de fer
feliços a aquells que tenim al nostres costat.
Cal carinyo i temps. Dos grans receptes que ens va transmetre. Esperem portar-ho
a la nostra vida.
Agraïm a tots els assistents la seva presència i participació en aquesta xerrada i, al
Victor Küppers per la seva generositat i disponibilitat.
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P A S TO R A L
Celebració del dia de la Pau i la no violència
El passat divendres 29 de gener hem celebrat el Dia Escolar de la no
violència i la Pau. Al carrer en unes lletres grans que deien “PAU” i “PAZ”
hem pogut enganxar els nostres missatges de pau, també hem convidat a
les persones que anaven pel carrer a deixar el seu missatge. La resposta ha
estat molt positiva.
A part, tots els alumnes i professors hem celebrat al pati un acte molt
emotiu. S’ha fet lectura del Manifest per la Pau d’aquest any preparat i llegit
pels alumnes de 2n de Batxillerat, els alumnes de 5è de Primària han fet la
paraula PAU 2016 amb uns paraigües, i per últim, hem pregat el Parenostre.

C o n v i v è n c i e s a l ’ E S O i B at x i l le rat

Els alumnes de l’ESO i Batxillerat celebren el seu “Oh Shalom Day”

Tots els alumnes i professors de l’ESO i Batxillerat hem passat tot el dia a la Conreria (Tiana) per celebrar l’activitat de les
convivències.
Com cada any, al voltant del lema del curs, Passa la teva llum, s’han plantejat diverses activitats per treballar aquest valor. Cada
grup ha tingut una estona de pregària a la capella on hem demanat a Déu que ens ajudi a compartir aquells talents que tenim.
Després de la pregària els alumnes es feien una foto al fotocol amb un cartell on han escrit el valor que volen compartir.
A part, els alumnes han preparat una sèrie d’actuacions. Primer han hagut de passar un casting per ser seleccionats per a la
final. I per la tarda, hem celebrat la gala “Oh Shalom Day”. Les actuacions han estat ben preparades, volem felicitar a tots els
participants i, especialment al grup de 3r d’ESO que s’ha proclamat guanyador.
Com sempre, les convivències són un dia molt agradable en el que alumnes i professors compartim el valor que volem treballar
al llarg d’aquest curs.

Info Shalom, 14
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Comunions
El passat 30 d’abril els alumnes de 4t de Primària van
rebre per primera vegada el Sagrament de l’Eucaristia. Al
llarg de dos cursos han estat molt ben preparats pels seus
catequistes. Com sempre, la celebració va ser molt maca i
un moment molt important pels nostres alumnes i les seves
famílies.

Confirmacions
El passat 29 d’abril un grup de 18
alumnes de 4t d’ESO van rebre el
Sagrament de la Confirmació de
mans del Sr. Bisbe Auxiliar Sebastià
Taltavull. Després de 2 anys de
preparació va arribar el dia i tota
la comunitat estava molt contenta.
Volem felicitar a aquest grup per la
seva actitud i esperem que aquest pas
els hi ajudi en el seu camí de vida
cristiana.

r
U s v o le u a n u n c ia
a la re v is ta
d e l’ e sc o la ?
B u sq u e m
p a tr o c in a d o rs !
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La setmana del 16 al 19 de febrer vam tenir la
primera acció solidària PROACIS per al Projecte
de Sangmelimà al Camerun.
Aquesta acció va consistir en «esmorzars
i berenars solidaris». Gràcies a la vostra
generositat i col·laboració, com sempre.
Sou molt generosos i es nota sempre però,
molt més en aquestes ocasions, que sou
sensibles a les necessitats dels altres.

M O LT E S G R À C I E S
D E PA R T D E T O T
EL CENTRE

Voluntar iat al R aval
Com cada curs, just abans de Nadal, un
bon grup d’alumnes de 3r i 4t de l’ESO
van realitzar una activitat de voluntariat
al barri del Raval. Van col·laborar en
una campanya de recollida i entrega
d’aliments a famílies necessitades que
organitza la Parròquia de Santa Maria
de Montealegre.
L’experiència va ser molt enriquidora
per a tots els participants i ens vam
poder sensibilitzar amb les dificultats
que estan patint moltes famílies.

Info Shalom, 14
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V I I F e s t i va l d e la c a n ç ó S a n ta R a f a e la M a r i a
Concurs de composició i interpretació de 6è PRI i 1r ESO
Els alumnes de 6è PRI i 1r ESO estan fets uns compositors i intèrprets excel·lents! Aquesta any ha estat molt disputada la gran final i tots, absolutament tots els grups ho han fet d’allò més bé a l’escenari. Els profes de música estem
molt orgullosos de tots vosaltres. Cada dia ens deixeu
amb la boca oberta. Sou increïbles!Enhorabona!!

juny, 2016
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Campanya de recollida
d’aliments
Com cada any, abans de Nadal, es va fer la campanya
de recollida d’aliments. La generositat de les famílies ha
estat espectacular i es va poder repartit a institucions
que treballen amb persones
necessitades. Gràcies a tots per la
vostra col·laboració.

Els alumnes de 4t feliciten el
Nadal a les germanes
Cantem Nadales a les germanes de la infermeria
El passat mes de desembre els alumnes 4t van fer una visita musical
a les germanes de la infermeria. Van passar una estona molt emotiva
fent somriure i fent gaudir a les germanes de la nostra congregació.
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AMPA
Benvolgudes famílies, un any més a través de la Revista InfoShalom us presentem un resum de les activitats que ha
organitzat o ha participat l’AMPA en aquest curs.

PA R T I C I P E M I C OL · L A B O R E M P E R A U N A E S C OL A M I LLO R P E R A L S
NO S T R E S F I LL S . L’A M PA S O M TOT S ! !
NOVA WEB

Poc a poc l’AMPA s’adapta a la tecnologia. Ha estat un treball llarg de recollir la informació de totes les activitats que
ha organitzat i/o ha col·laborat l’Ampa en aquests anys, però pensem que és una bona manera d’estar més propers a les
famílies, i en definitiva d’informar com estem presents en d’educació dels nostres fills.
Després de molts mesos de feina i recopilació d’informació, ens fa molta il·lusió comunicar-vos que l’AMPA ja té pàgina
web. La trobareu a la web de l’escola amb un enllaç a l’apartat de l’AMPA, o bé a la següent adreça: http://ampashalom.
wix.com/ampashalom

NEWSLETTER

Amb molta il·lusió i amb ganes d’anar millorant cada dia, hem iniciat la publicació d’una Newsletter per tal de mantenir informades a totes les famílies, i que hi hagi més comunicació des de l’AMPA cap a tots vosaltres; tal i com ens va
demanar en l’Assemblea General de Socis per part de les famílies d’estar més informats. Rebeu aquestes Newsletters per
e-mail, a través de les vostres “mares d’enllaç”.

CONCURS DE NADALES

El passat dissabte 12 de desembre de 2015 es celebrà el IV Concurs de Nadales que organitza l’AMPA. Novament vam gaudir d’una gran participació i gran qualitat en les actuacions. Al primer torn van participar 5 grups:
Snowmen, Pasteleros de Belén, Blogueras de Belén, Queremos la paz i Las hadas de Navidad. El grup guanyador
va ser las Hadas de Navidad amb el tema “La luz que nace en ti”. Al segon torn van actuar 5 grups més: Pretty
Bells, Christmas Friends, Christmas Rock, Christmas Girls i Shooting Stars. El grup guanyador va ser Christmas Girls.

Felicitats a tots els participants en aquest concurs solidari ja que els fons recollits aniran al Projecte Proacis d’aquest curs.

Info Shalom, 14
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A S S EG U R A N Ç A DE C ONT I N U Ï TAT D ’ E S T U D I S
Després de donar moltes voltes i estudiar algunes opcions,
l’Ampa va decidir tornar a oferir a totes els pares i mares
l’assegurança de continuïtat d’estudis per als seus fills, en
aquest cas amb la companyia MAPFRE.

Concurs de cuina Serunion
El passat 8 d’abril 2016 es va celebrar la final del Concurs de
cuina organitzat per Serunion. Es van presentar uns 40 alumnes de 4t i 5è de Primària i d’entre aquests es van seleccionar
5 receptes. Totes les receptes presentades havien de tenir en
els seus ingredients: verdura, ou i làctic i no podien contenir
carn. El jurat estava format per membres del Col·legi, de
l’empresa Serunion, alumnes d’Infantil, Primària i 1r ESO i
un membre de la Junta de l’AMPA com a representant de les
famílies de l’escola. A la votació es va tenir en compte la presentació de la recepta i el sabor d’aquesta. Va ésser una estona
agradable on els finalistes estaven contents i alhora nerviosos
per presentar les seves receptes.

O F R EN A S T. R A FA EL A M A R I A
Les famílies hem tornat a participar de l’Eucaristia que
celebra l’escola en honor a Santa Rafaela Mª. L’AMPA, en
representació de les famílies del col·legi, ha participat en
l’ofrena floral juntament amb alumnes, professors i PAS.
D’aquesta manera demanem a Sta Rafaela Mª que ens ajudi
en l’educació dels nostres fills i li agraïm haver fundat la
Congregació de les Esclaves del Sagrat Cor de Jesús.

TA P S S OL I D A R I S
Poc a poc i entre tots anem fem tones. Aproximadament
es recullen 3 sacs al mes que van a parar a les associacions
Amis i AsDent. Aquest curs hem aconseguit el repte de
la Eva d’Amis en ajudar a recollir 3 tones de taps per una
cadira de rodes.

juny, 2016
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CONCURS DIBUIX RÈTOL DIA FAMÍLIA
Aquest és el primer any que s’organitza i estem molt contents amb la participació. El cartell guanyador serveix per
anunciar el Dia de la Família, seguint les bases que es van
publicar. El jurat format per alguns membres de la Junta de
l’Ampa i algun mestre trien un sol dibuix guanyador. Aquest
any el premi ha recaigut en el dibuix de Laia de Tera Pujol
de 2º ESO.

REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT

Malgrat les incerteses pels canvis de llei educativa, i
les traves que trobem amb els llibres digitals, que no
permeten la total reutilització dels libres de text, ho
hem tornat a intentar. Per tercer any consecutiu hem
engegat aquest projecte altruista en el que pretenem
que tots aquells llibres que poden tornar a ser utilitzats per alumnes del centre, ho siguin. Gràcies a la
col·laboració de molts fem possible aquesta realitat.
Per a les persones responsables del programa de Reutilització de Llibres de Text suposa una feina dura,
laboriosa i desinteressada, però val la pena poder
ajudar a alumnes d’altres cursos, i dur a terme al
socialització de llibres.

POST COMUNIÓ

El dissabte 7 de maig va tenir lloc una festa familiar per celebrar conjuntament la Primera Comunió de tots els
alumnes de 4t. Primer es va celebrar una Eucaristia a la capella de l’escola i a continuació un petit berenar en el
vestíbul del Col·legi.
Després del nervis del dia de la primera comunió tots van poder gaudir de rebre a Jesús i poder-ho celebrar amb
tots els companys, pares, germans, catequistes, comunitat d’esclaves i direcció de l’escola; i com ja és habitual, també
acompanyats de la professora Julia Díaz amb la seva guitarra i la coral.

Info Shalom, 14
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P R E M I S A L B A T X I LLE R A T
Per segon any consecutiu, l’AMPA ha atorgat
un premi als dos millors Treballs de Recerca de
Batxillerat. En aquesta edició els alumnes premiats han estat: Elvira Vives i Marc Verdaguer.
L’entrega del premi es va fer dins l’acte de graduació dels alumnes celebrat el 25 de maig al
teatre de l’escola.
Amb aquest premi l’AMPA vol reconèixer
als alumnes, i sobretot als seus pares l’esforç
i constància durant la seva etapa escolar.
Desitgem a tots els alumnes que han acabat el
Batxillerat molts èxits en la nova etapa que ara
inicien.

X Vè D I A D E FA M Í L I A
Una nova edició de la nostra festa, el Dia de la Família, que s’ha celebrat el 28 de maig al pati de l’escola.
Petits i grans hem tornat a gaudir de les atraccions, els inflables, i els tallers tradicionals i alguna novetats com el
taller de Jumping Clay. I també hem assistit de les actuacions dels nostres fills: partits, i exhibicions.
I aquest any a més del tradicional triangular de futbol dels pares, les mares han participat en un partit de bàsquet,
o a més de fer esport han rigut i s’ho han passat d’allò més bé.
Per dinar hem pogut tastar els deliciosos menjars que les famílies heu aportat al racó de menjar casolà i també el
servei de bar de Serunion. Per la tarda la Rifa ens ha fet mantenir a tots la il·lusió d’obtenir un premi fins al final:
bicicleta, càmera GoPro, un pernil, una nit al hotel AbaC, una samarreta del Barça, lots de cosmètica, raqueta de
pàdel, samarretes de pàdel, i molts altes premis. La festa ha acabat amb l’eucaristia celebrada a la capella de l’escola.
Ha estat una jornada festiva i familiar on tots hem pogut gaudir d’un dia de convivència.

juny, 2016
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I N F A NT I L
C e le b r e m S a n ta C e c í l i a a m b m ú s i c a e n v i u
Els alumnes d’Infantil han pogut gaudir d’un concert al teatre de
l’escola.
En Francesc i l’Albert ens han deleitat amb un bon repertori de cançons
que ens han fet passar una molt bona estona i hem pogut gaudir
d’aquesta festa tan pròpia de la nostra cultura.
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P 3 v i s ita e l M N A C

VEls Trens i els Cotxes anem de visita al MNAC
Els trens i els cotxes
hem anat a conèixer
al Jeroni, el joglar, un
bonic titella de fusta
que viu amb els seus
amics al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC).
Hem conegut els Serafins i el Crist de Taüll i hem vist el retaule on
s’explica la vella història del nen petit, el nostre amic Jesús i escultures de la Mare de Déu amb l’infant.

Info Shalom, 14
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Ta r d a a c o l l i d o r a i f a m i l i a r
amb els avis i les àvies
Divendres, 6 de maig a la tarda van venir els avis de molts
nens i nenes d’infantil.
Vam poder gaudir d’una tarda molt familiar, amb activitats i
algunes sorpreses que alguns avis i àvies ens havien preparat.
Després avis i néts van sortir a berenar al pati de l’escola i la
tarda va acabar plena de somriures i bons moments. Ens ho
vam passar molt bé.

Moltes gràcies avis i àvies.

Hem fet la nostra mona de
Pasqua
Vam comprar una coca, la vam obrir per la meitat i la vam farcir amb crema de
cacau. Finalment, la vam decorar amb plomes de colors i lacasitos de xocolata.
Estava per llepar-se’n els dits!

Ens convertim en pirates per un dia!
Els grups de P-4, vaixells i submarins ,han anat al Museu Marítim de
Barcelona i allà s’han trobat al pirata “Puny de ferro” que els ha animat a
buscar el gran tresor i a convertir-se finalment en pirates. S’ho han passat
molt bé lluint la seva bandera i el mocador pirata.
Tota una gran aventura!!

juny, 2016
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De scobr im el món
dels avions
Els nens i les nenes de P5 visitem l’aeroport de Sabadell on
vam poder veure diferents avionetes i aprendre més coses
d’aquests transports aeris.
Els avions i els globus van poder gaudir d’un matí molt
entretingut visitant l’aeroport de Sabadell.
Allà van conèixer dos bombers que els van explicar com
actuen davant de situacions d’emergència. Tot seguit la
guia de la visita els va ensenyar on reparaven les avionetes
i els avions espatllats. Més tard van tenir l’oportunitat de
pujar per parelles en una avioneta i fer de pilots i per finalitzar van veure un simulacre d’un accident en un avió on
les hostesses havien de llençar-se per la rampa de la sortida
d’emergència.

P 3 v i s ita e l M u s e u
d e l Fe r ro car r i l
Els nens i les nenes de P3 van anar al Museu del
Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú on van poder veure
diferents trens.
Els “trens” i els “cotxes” van anar a visitar els trens del
Museu del Ferrocarril. Van conèixer un tren de 131
anys d’antigüitat, la locomotora Teresita, on vam pujar. També el tren “cocodrilo” i els van explicar el conte:
“Víctor i els trens del museu” dins d’un vagó del Talgo.
S’ho van passar d’allò més bé.

Aislamientos térmicos y acústicos
www.ursa.es

Info Shalom, 14
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PRIMÀRIA
Visita al Parc Natural del
Montnegre i El Corredor
El passat dia 16 d’octubre els alumnes de 3r i 4t de
Primària vam visitar el Parc Natural del Montnegre i
El Corredor. La nostra visita va començar al Santuari
del Corredor fent un itinerari pels voltants de la
zona. Una bona passejada coneixent i descobrint
aspectes com: la situació geogràfica del parc, els
recursos naturalsi els principals perills que poden
afectar aquest hàbitat, localització i identificació
de fulles segons el limbe i la vora, distinció de les
principals plantes que es poden trobar...
Uff!!! Després d’una bona caminada, a tots
se’ns va obrir la gana. Hora de dinar i compartir
experiències...

Visita al Museu Agbar
Els alumnes del cicle superior han visitat el Museu
Agbar de les Aigües que va ser inaugurat l’any 1909 i
està situat a Cornellà..
Els nens han pogut veure com encara, avui dia, la
Central Cornellà continua fent la mateixa funció que
ara fa un segle, i la instal·lació hidràulica de vapor original conviu amb les modernes bombes d’impulsió.
Així doncs, el Museu és també, al mateix temps, una
indústria en funcionament i un lloc on passat i present conviuen.
Han participat en el taller sobre “Les formes de
l’aigua” i han fet un interessant recorregut anomenat:
Invisible!! El misteri de les aigües subterrànies.
Amb aquesta sortida han pogut reforçar els coneixements que ja tenien de cursos anteriors i ampliar-ne
d’altres.

juny, 2016
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Ta s t e m n o u s e s p o r t s
Els nens i nenes de 5è de primària que es preparaven per passar un
matí d’allò més actiu practicant dos esports que darrerament estan
evolucionant més: Es tracten del SPIRIBOL i el KORFBALL. L’Spiribol és
un esport alternatiu que es juga amb raqueta o pala i que consisteix en
poder enrotllar la corda que sostè una pilota després de ser colpejada per
la pròpia pala i al mateix tem,ps evitar que la pilota colpegi en el nostre
cos. Així doncs els nostres alumnes van poder demostrar la seva capacitat
de reacció, agilitat, resistència i reflexes què són la base d’aquest esport.
D’altra banda van practicar el KORFBALL, un esport que mica en
mica es va introduint al nostre país i que es caraccteritza per ser un
esport cooperatiu i d’oposició, però que no es permet el contacte
físic. A més és dels pocs esports purament mixtes, ja que els equips
han d’estar formats per 4 nois i 4 noies.

El dimecres l’alumnat de 6è de primària van poder gaudir amb la
pràctica del tennis taula i l’esgrima. Prèviament han fet un treball
d’investigació per conèixer els trets més característics d’aquests
esports. El TENNIS TAULA els agrada molt ja que en un espai reduït
poden posar a prova la seva coordinació, tècnica, agilitat i resistència.
La veritat és que molts demostraven tenir un talent especial. Fins i tot
els professors es van animar a jugar amb els alumnes. L’ESGRIMA és un
esport de combat que consisteix en vèncer al teu oponent amb un arma
blanca. Evidentment els nostres alumnes no van utilitzar un arma blanca
metàl·lica i afilada, sinò que van fer servir un material de plàstic adaptat
per iniciar-se en l’activitat.

E s p e c ta c le d e N a d a l d e C i c le I n i c i a l
El passat 18 de desembre els alumnes de cicle
inicial ens van oferir un espectacle de nadal on la
llum i l’emoció van ser les protagonistes. Gràcies
al conte de l’àvia del Pablo (alumne de 2n); les
estrelles d’aquella nit, cada alumne va poder fer
brillar d’una manera única la seva estrella interior.
Així doncs les paraules sobren quan es tracta de
donar pas a la sensibilitat que els nostres nens i
nenes porten dins. Que comenci l’espectacle!

Info Shalom, 14

20

juny, 2016

E l c o m e r ç i le s E s c o le s
Els alumnes del Cicle Mitjà han gaudit de les activitats que programala Direcció de Comerç i Consum,
de l’Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració de
l’IMEB, amb el nom de “El Comerç i les Escoles”
El programa té com a objectiu afavorir elconeixement de l’entorn cultural, social i històric de Barcelona
entre l’alumnat, mitjançant elcomerç de barri, i alhora educar per a unconsum crític i responsable.
Aquest curs les activitats escollides han estat:
3r Curs: Cooperativa Abacus al Novembre.
4t Curs: Taller de Pizza al Gener.
A la visita a la cooperativa a Abacus, ens van parlar sobre les característiques de la botiga: serveis que
s’ofereixen, la distribució dels productes i la seva tria... També, sobre la importància de la lectura i en
l’assessorament que donen alhora d’escollr un llibre. Per últim,es va realitzar un taller de “fischertip “ on
van poder fer palesa la seva creativitat i originalitat.

L’ h o m e d e l s v e n t s a C i c l e m i t j à d e P r i m à r i a
Els alumnes de 3r i 4t de Primària vam podem gaudir d’un taller musical a l’aula. En Jordi ens
va portar moltíssimes flautes del món i ens va ensenyar el seu so, el seu origen i ens va explicar
anècdotes sobre totes les flautes. Fins i tot ens va ensenyar la serra musical!!
Els alumnes de tercer vam fer un taller de percussió. Vam passar una estona amb molt de ritme i
vam aprendre molt sobre els instruments de percussió. Aquí us deixem una petita mostra del que
va ser aquesta jornada musical.

juny, 2016

21

Info Shalom, 14

Innovation Day a Cicle Mitjà
i Superior
El dia 22 de gener, els alumnes del Cicle Superior van dedicar tota la
jornada a investigar i descobrir coses noves sobre un tema que ells
mateixos havien triat prèviament.
Durant tot el dia van estar treballant a l’aula. Van fer presentacions,
maquetes, murals... Entre el dilluns 25 de gener i el dimecres 27 han
fet les exposicions dels seus treballs a la resta dels companys.
El passat dia 11 de febrer i durant la setmana següent, va tenir lloc l’Innovation day, així com les presentacions
dels projectes.
Què pretenem? Volem que els alumnes formin grups de treball cooperatiu per fer un projecte que hauran de
realitzar en un dia. Els mestres guiem als alumnes en la seva presa de decisions per què aquests, es puguin
dur a terme i assessorem quins aspectes han de tenir en compte (materials a portar, fonts d’informació, recursos materials que pot aportar l’escola). Tot aquest treball previ de planificació ha de significar l’èxit dels seus
treballs.
Els grups de 3r per exemple, van treballar la natura, els ecosistemes, els animals…També d’altres van fer treballs sobre el sistema solar, les piràmides, els esports o la moda. D’altres, amb les tauletes i els ordinadors van
fer la seva recerca d’informació i van aprendre a fer presentacions en Power Point sobre els seus projectes bastats en. pel·lícules, sèries de TV., parcs d’atraccions, experiments
científics...
Els grups de 4t van realitzar projectes diversos com una nòria,
van fer experiments per veure què passa quan un volcà erupciona. Uns altres van treballar molt les maquetes fent un apple,
o el falcó mil·lenari; d’altres ens van ensenyar a fer receptes de
cuina fàcils o bé, quins llocs emblemàtics de Londres podem
gaudir si visitem la ciutat.

Info Shalom, 14
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Cicle Superior connecta amb la diversitat
Descobrim la diversitat religiosa que trobem a la nostra ciutat mitjançant rutes i tallers. Aprenem a entendre les seves tradicions i a respectar-les.
Actualment a la ciutat de Barcelona conviuen diverses religions
diferents. Aquest fenomen ja es donava a la Bàrcino romana, i va
continuar en època medieval.

Descobrim els animals
El passat dilluns 4 d’Abril els alumnes de cicle inicial vam fer
una sortida de tot el dia a Granja Aventura Parc a Viladecavalls.
Volíem aprendre més coses sobre els animals, apropar-nos a
ells i entendre què mengen, com viuen i de quina manera els
agrupem per poder estudiar-los millor.
A la granja vam viure experiències interessants i vam aprendre
moltes coses tot fent un recorregut on veiem els animals més
representatius d’una granja en un entorn 100% natural. Vam
descobrir què els agrada, com viuen i les necessitats de cada
un dels animals, les seves característiques i algunes curiositats
divertides.

Dansa Ara! 2n de Primària
El passat 12 d’abril els nostres alumnes de 2n conjuntament amb 8.000 nens i nenes d’altres escoles de
Barcelona, van participar en la gran trobada de dansa contemporània: Dansa Ara.
Al llarg dels darrers mesos els nostres alumnes han estat assajant el repertori de dansa a les àrees d’Educació
Física i Música i Dansa. Han estat treballant molt per a que aquest dia sigui inoblidable per a tots.
Volem donar les gràcies a l’àvia de la Berta i Martí Abril per la seva gran col·laboració fent-nos l’atrezzo per a la
dansa Russa. Moltíssimes gràcies Pura, ha quedat fantàstic! Gràcies sempre, pel teu esforç i dedicació.
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Les músiques del món
E l p ass at dimar ts els a lumnes de sis è vam
anar a gaudir de l’audició: L es músiques
del món, a l Pa l au de l a Músic a C at a l ana.
É s impressionant veure quines p ossibi l i t ats ens ofereix l a veu. No hi havia instruments sinó que els músics els imitaven amb la seva
veu, des d’una petita orquestra de balalaiques interpretant Kalinka fins a Amèrica del Nord amb Stevie
Wonder, passant per Suïssa, Àfrica, Egipte…

Nora i Jazz
El passat dimarts dia 3 vàrem anar al SAT a conèixer la Nora i la seva família.
La Big Band ens va presentar als seus pares ballant Swing i claqué, al seu avi cantant Gospel, a la seva àvia
acompanyant la música fúnebre i al seu germà que li encanta el jazz modern.
Vam acabar cantant la cançó de la Nora tots plegats i vam
conèixer molts instruments de vent metall i d’altres com la
guitarra elèctrica, la bateria i el contrabaix.
Abans, per preparar el concert ens va venir a ballar claqué
la Lucia! Va ser molt maco, i també vam poder tocar la
guitarra elèctrica a la classe.
Finalment vam dibuixar i pintar la primavera en clau de
Jazz!

Visita a Mercabarna
El passat 17 de maig els alumnes de 3r i 4t de Primària vam visitar les instal·lacions de Mercabarna.
El grup de 3r, va visitar el Centre Interactiu del Peix, on es va parlar sobre la importància del peix en una dieta equilibrada. A més, vam veure les diferències i semblances entre peixos, crustacis i mol·luscs. Vam poder
observar i tocar un bou de mar o una llagosta... També va
haver temps per descobrir els tipus de pesca que es practica, l’equivalència entre els quilos que pesa cadascú i el
tipus de peix i la quantitat que seria, aquesta equivalència...
Finalment, van poder gaudir d’un bon dinar amb productes
frescos
El grup de 4t vam visitar el mercat de la fruita. Van passejar
per totes les naus de la fruita i la verdura i van fer un tast
amb diferents productes de diferents sabors. Per acabar,
vam dinant una bona amanida i una macedònia. Van gaudir
molt de veure tot aquell ventall de colors de les diferents
parades.
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CATEGORIA A_PROSA_LLENGUA CATALANA

CATEGORIA A_POESIA_LLENGUA CATALANA
1r

Irene Alfonso Berni

2n PRI B

El rellotge

Clhoé Jiménez Morata

1r PRI A

2n

Ricard Planuch de Balle

2n PRI A

L’estiu

Kàtia Rodríguez González

1r PRI B

Aventura per la selva

Pablo Ros Corredera

2n PRI A

La cova del drac que no sabia tirar foc

Maria Pou de Avilés

2n PRI B

L’habitació es transforma

Adam Le Coguic

1r PRI A

El camaleó màgic

3r

Lucía Illera Calvo

2n PRI A

La flor

CATEGORIA A_POESIA_LLENGUA CASTELLANA
1r

Berta Peset Cervera

2n PRI B

El ratón Pérez

2n

Carmen Serrano Sanz

2n PRI A

El zoo

3r

Martina Más Purcalla

1r PRI B

La araña y la montaña

CATEGORIA A_PROSA_LENGUA CASTELLANA

CATEGORIA B_POESIA_LLENGUA CATALANA
1r

Marc Guillamon Nieto

4t PRI A

El jardí del meu amic

2n

Pol Piqué Nofre

3r PRI A

Què ha passat?

3r

Clara Bailach Gatell

4t PRI B

Passa la teva llum

Giulia Zúñiga Sáez

3r PRI B

Els animals

Accèssit

Els lleons que volien ser vegetarians

Paloma López Reparaz

2n PRI A

Iago Olsina Rañal

2n PRI B

Los exploradores

2n PRI B

Los misteriós de las colchonetas
elásticas

Elena Salafranca Rabella

La caja màgica de las tres hormigas

CATEGORIA B_PROSA_LLENGUA CATALANA
Yago Fernández del Olmo

3r PRI A

CATEGORIA B_POESIA_LLENGUA CASTELLANA

L’aventura de l’Àlex pel món

Matilde Bofill Par

4t PRI A

Què vull ser de gran?

Genís de Tera Pujol

4t PRI B

El misteri del mitjó assassí

1r

Marcel Espinàs Gil

3r PRI B

El tiburón campeón

Javier Ispierto Gutiérrez

4t PRI B

El descobriment del naixement
de Sparky Junior

2n

Marta Servera Reales

4t PRI A

Los sentidos

Carla Sánchez Vallés

3r PRI B

La monja i la naturalesa

3r

Lola Ramells Pajarón

3r PRI A

Cenicienta

CATEGORIA B_PROSA_LLENGUA CASTELLANA

CATEGORIA C_POESIA_LLENGUA CATALANA

Sergi Gallardo Manich

4t PRI B

Una bicicleta temporal

1r

Raquel Illera Calvo

5è PRI B

Però, quin fenòmen tinc?

Eric Endrino Vargas

4t PRI A

Si todo fuese como al principio...

2n

Marta Garri Téllez

5è PRI B

Qui és?

Laia Umbert Espinosa

3r PRI B

El libro de la vida

3r

Elena Sandín Rodríguez

6è PRI A

Els quatre elements

Claudia Magdaleno Muñoz

3r PRI A

El Castillo encantado

CATEGORIA C_POESIA_LLENGUA CASTELLANA

CATEGORIA C_PROSA_LLENGUA CATALANA

1r

Inés Navarro Lasunción

6è PRI B

La cenicienta

Ariadna Rodríguez Martínez

5è PRI B

El full de paper

2n

Cristòbal Mezcua Redondo

6è PRI B

El fantasma tropezón

Ariadna Farré Górriz

5è PRI A

La meva amiga Farum

3r

Pol Vinaches Soriano

6è PRI A

La felicidad

Joel Torras Roser

6è PRI B

En busca de la llum perduda

CATEGORY C_POETRY_AWARDS IN ENGLISH

CATEGORIA C_PROSA_LLENGUA CASTELLANA

1st

Mirna Madjenic Aguirre

6th PRI A

I know that you’re with me

Clara Pou de Avilés Tarragona

5è PRI A

La invasión de los murciélagos

2nd

Javier Les Sánchez

6th PRI A

Unlimited

Eduardo Córdoba Cornudella

6è PRI A

Las gafes invertidas

3rd

Carmen Hulsewé Galán

5th PRI B

Pros & cons

Carmen Hulsewé Galán

5è PRI B

No todo es lo que parece

Martina Jaén Barrachina

5th PRI B

The Sun

Melania Zaccaria

5th PRI A

Numbers

Moltes felicitats a tots els participants i als
guanyadors d’aquest certamen literari!!!

juny, 2016

CATEGORY C_NARRATIVE_AWARDS IN ENGLISH
Raúl Uría Gil

6th PRI A

3, 2, 1...

Eduardo Córdoba Cornudella

6th PRI B

The new country
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ESO
L’ E S O a M a r i C e l
Els alumnes de l’ESO i Batxillerat assisteixen a la representació de
l’obra d’Àngel Guimerà Mar i Cel al Teatre Victòria
Els alumnes de l’ESO i Batxillerat assisteixen a la representació de
l’obra d’Àngel Guimerà Mar i cel, el musical que ha fet història,
el drama reconvertit en cant a l’esperança que ha emocionat i
commogut centenars de milers d’espectadors.
Un espectacle sobre la intolerància i la incomprensió entre dos
mons, orient i occident. Dues religions eternament enfrontades – la
islàmica i la cristiana-. Un bella història d’amor impossible entre una
noia cristiana i un corsari morisc. Una història amb innombrables
paral·lelismes amb el món en què vivim. Un musical basat en la
pirateria de la mediterrània del segle XVII i en l’expulsió del regne
d’Espanya de 300.000 moriscos decretada per Felip II l’any 1609.

S i n g le C O M T U
Cançó guanyadora del Concurs Sta Rafaela 2015
Després d’un procés llarg de producció ja tenim la
gravació definitiva de la cançó guanyadora del Concurs
de la cançó Sta Rafaela Maria del curs passat.
Aquesta cançó va ser composada per: Cristina H, Ariadna
S, Lucia V, Alba F, Lia O. Un cop va finalitzar el concurs,
les guanyadores van ser premiades amb la possibilitat de
gravar aquesta cançó en un estudi professional.
Per fer possible la gravació i edició de la cançó, van
intervenir altres professionals: Luis B al baix, Lluis J
al saxo i la Laura L com a tècnic de gravació i mescla.
Gràcies a ells hem pogut fer realitat la publicació
d’aquesta cançó. Felicitats a tots.

Emprene do r s a 3r
Els alumnes de 3r d’ESO visiten Caixaforum per aprendre
a ser emprenedors
Un grup d’alumnes de 3r d’ESO que fan la matèria
d’Emprenedoria han visitat Caixaforum. Han pogut
gaudir d’un laboratori d’activitats amb un taller interactiu i multimèdia, per tal de aprendre el concepte
d’emprenedoria i les característiques i els valors d’una
actitud emprenedora.
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Concert de Nadal dels alumnes
de l’ESO
Els alumnes de l’ESO guiats per la professora de Música Núria Pardos han
representat davant de les famílies el tradicional Concert de Nadal. Ha
estat meravellós, original, graciós i ho han fet molt bé.
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2 n d ’ E S O a la
S a g ra d a Fa m í l i a
EEls alumnes de 2n de l’ESO realitzen una Ginkana
Espiritual “Pedres que ens parlen” a la Sagrada
Família
La ginkana espiritual ha estat organitzada per
la Delegació de la Pastoral Juvenil del Bisbat de
Barcelona i ha consistit en conèixer la Sagrada
Família a través de diferents preguntes i unes
exposicions.

1r d’ESO al Museu
Egipci
Els alumnes de 1r d’ESO han visitat el museu Egipci,
i amb l’ajut de dos monitors han pogut ampliar els
seus coneixements sobre tot el que han après a classe
sobre l’Antic Egipte: faraons, déus, jeroglífics, momificació…

4t d’ESO a El Figueró
Els alumnes de Biologia i Geologia de 4t d’ESO realitzen un
itinerari geològic
Aquest dimarts els alumnes de 4t d’ESO
hem anat a El Figueró a fer un itinerari
geològic fins a la població de Montmany.
Hem anat passejant entre roques i estrats
de diferents eres geològiques que ens
han permés conèixer la història d’aquell
territori o de tot el nostre país. Poc a poc
la Núria, la monitora que ens ha acompanyat, ens ha fet descobrir tots aquells
canvis que s’han esdevingut i han originat el relleu que avui mateix hem pogut
admirar. A l’acabar hem anat a dinar tots
plegats a la plaça del poble. La bona
companyia i un magnífic Sol de primavera han marcat una diada geològica
fantàstica.
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28

juny, 2016

Colònies de 1r d’ESO
Els alumnes de 1r d’ESO realitzen les seves colònies a Capafonts
Van ser tres dies plens de natura i d’aventura. Els alumnes van
poder realitzar moltes activitats com Bicicleta de Muntanya, Tir
amb Arc, jocs d’orientació, jocs cooperatius, excursió...
Tot això amb un ambient molt agradable en plena natura.

Colònies de 2n d’ESO
Els alumnes de 2n de l’ESO gaudeixen de dos dies a Port
Aventura i un a Tarragona
Els alumnes de 2n ESO van realitzar la tradicional sortida de
final de curs a Port Aventura. Enguany, a més a més, hi hagué
una visita guiada a la catedral de Tarragona. Tot un èxit!

Viatge fi de curs dels
alumnes de 4t d’ESO
Els alumnes de 4t d’ESO realitzen un viatge a Peñíscola, València
i Port Aventura
Ha estat un viatge intens i molt entretingut. El primer dia vam
visitar el Castell de Peñíscola i vam conèixer la història del Castell.
Per la tarda, vam estar a la Vall d’Uixó, en concret a les coves de
Sant Josep
on vam poder donar una volta en una barqueta
per dins d’unes coves.
El segon dia vam estar a València, visitant pel
matí el Museu de les Ciències i realitzant un
taller sobre com fer un programa de Televisió.
Per la tarda vam estar visitant l’Oceanogràfic i
a última hora vam veure la pel·lícula Robots a
l’Hemisferi.
El darrer dia el vam passar a Port Aventura gaudint de les atraccions.
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CATEGORIA D LLENGUA CATALANA POESIA

REPRESENTANTS AL

2n ESO A

El punt de vista d’un bolígraf

CERTAMEN NACIONAL

Ingrid de Balle Palomeras

1r ESO A

Les flors

SANTA RAFAELA MARIA

Maria Delgado Álvarez

2n ESO B

Somnis

CATEGORIA D

1r

Inés Rubio Terrero

2n
3r

CATEGORIA D LLENGUA CASTELLANA PROSA

Laia de Tera Pujol, 2n ESO B

1r

Èlia Capella Punsola

2n ESO A

Momentos perdidos

El camino hacia la luz

2n

Alba Fernández del Olmo
Romacho

1r ESO A

Rumbo acertado, corazón bien
cuidado

CATEGORIA E

3r

Carlota Fradera Pérez

2n ESO A

Un hospital de esperanza

Daniel Camino Julibert, 4t ESO A

CATEGORIA E LLENGUA CATALANA POESIA
1r

Joan Marcó Vergés

4t ESO B

La pesca d’una xaica

2n

Elena Trullols González

3r ESO A

Record al meu avi

3r

Jorgina Martínez Valencia

3r ESO A

La llum

Me asusta la luz

CATEGORIA F
David Laínez Navarro, 2n BTX
Pasa mi luz

CATEGORIA E LLENGUA CASTELLANA PROSA
Seven days

1r

Maria Colom Gallardo

3r ESO A

2n

Carla Martín Fernández

4t ESO B

Esperanza

3r

Mariona Benítez Guerrero

3r ESO A

No todo es negro

CATEGORIA F LLENGUA CATALANA POESIA
1r

María Gómez de Sicart

2n BTX

Metapoesia

2n

Miriam Antolí Manrique

2n BTX

La il·lusió del mirall

3r

Carolina Gardella Joaniquet

1r BTX

Escric, no penso

CATEGORIA F LLENGUA CASTELLANA PROSA
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1r

Paula Navarro Arranz

1r BTX

La melodía

2n

Patricia Carpio Pomeda

2n BTX

Todos te necesitamos, luz

3r

Carlos Piera Salafranca

1r BTX

Tú decides

30

Moltes felicitats a tots els
participants i als
guanyadors d’aquest
certamen literari

juny, 2016

VIII Concurs
d e f o t o g ra f i a
m ate m à t i c a

Categoria B (3r i 4t d’ESO). 1r Premi:
Roger Prats. Rectangles a gran escala

Categoria A (1r i 2n d’ESO). 1r Premi: Rita
Bofilll. Perill! Geometria en moviment
Categoria B (3r i 4t d’ESO). 2n Premi: Eva
Victoria. Cossos revolucionats

Categoria B (3r i 4t d’ESO). 3r
Premi: Carla Cramouse. Quadrats
elevats a rectangles

Categoria A (1r i 2n d’ESO). 2n Premi:
Ingrid Victoria. Trianglerones

Categoria C. 1r Premi: Alicia Rodríguez. El baricentre és al
punt (Far, Favàritx)

Categoria A (1r i 2n d’ESO). 3r Premi: Jia
Hui Chen. Octàgon plegable

Categoria C (BATX). 2n Premi: Nicole
Cruz. Circumferències paral·leles
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Categoria C (BATX). 3r Premi: Guillem
Fradera. Successió estrictament creixent o estrictament decreixent

Info Shalom, 14

Festival Musical de fi de
curs de l’ESO
Els alumnes de l’ESO representen el Festival Musical fi de curs
Els alumnes interpreten diferents cançons i balls sota la direcció
del professor de música Carlos Picón. Vam poder veure el nivell
i qualitat d’aquests artistes que a sobre de l’escenari ho van
interpretar molt bé.
Volem agrair a tots els participants per la seva preparació i a tots els assistents per acompanyar-nos en aquests
moments tan bonics.

Info Shalom, 14
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B A T X I LLE R A T
E x p o s i c i ó o r a l d e l s Td R
dels nostres alumnes
de 2n de Batxillerat
Els alumnes de 2n de Batxillerat fan les exposicions orals
dels seus Treballs de Recerca
Després d’un any treballant el Treball de Recerca, els
alumnes han fet les seves exposicions orals davant del
Tribunal. Hi havia nervis però la realitat és que els nostres alumnes han demostrar una maduresa en les seves
exposicions. S’ha notat la bona preparació per part dels
alumnes.
Com cada any hi ha hagut molta varietat de temes. Amb
aquestes presentacions finalitzen la feina realitzada amb
els seus Treballs de Recerca, i ara acabar la seva etapa
d’escolaritat a l’escola.

Batxillerat a Amsterdam
Els alumnes de Batxillerat realizen un viatge cultural a Amsterdam
Del 5 al 8 d’Abril, els nois i noies de primer i segon de batxillerat vam fer el viatge cultural que
es fa al batxillerat en el que visitem alguna ciutat europea. Enguany vam anar a Amsterdam
acompanyats per tres professors de l’escola i vam poder
visitar alguns museus i el centre de la ciutat acompanyats
per un temps esplèndid (només va ploure durant el matí
de l’últim dia).
Van ser uns dies molt intensos ja que s’havia d’aprofitar
el temps . L’alumnat de segon de batxillerat que està
cursant l’assignatura d’història de l’Art s’havien preparat
l’exposició d’algunes obres dels museus Van Gogh i del
Rijkt museum, així com alguns fets importants de les
vides de Van Gogh i Rembrant que ens van ajudar a entendre el que estàvem veient. Abans de
visitar la casa d’Anne Frank, el professor d’història ens va contextualitzar la situació que es va
viure , va ser una visita molt emotiva . No va faltar
l’excursió en barca pels canals i també vam tenir temps
lliure per explorar la ciutat i per poder anar a veure els
partits de quarts de final de la champions.
Com a conclusió del viatge direm que va sortit tot
rodó , van ser dies d’estreta relació amb els companys/
es i amb els professors que van venir i tot plegat es va
convertir en una experiència que mai oblidarem.
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Graduació dels alumnes de 2n de Batxillerat
El grup de 36 alumnes de 2n de Batxillerat van celebrar la seva
graduació acompanyats de tota la comunitat educativa: pares i
familiars, religioses, Mestres i professors i amics.

També una mare en representació de tots els pares i mares dels
alumnes va fer un discurs molt emotiu. Pels alumnes va ser una
sorpresa molt gran.

La celebració va començar amb una Eucaristia per donar gràcies a Déu per aquesta trajectòria a l’escola que va començar als 3
anys i s’acomiaden als 18. Han passat molts anys...

I després va ser el torn dels alumnes. Van agrair a tots la seva
ajuda i recolzament al llarg d’aquests anys d’escolaritat. Als
pares i a les mares, als mestres i als professors, a les religioses,
per a tothom va haver unes paraules d’agraïment. A tots els
mestres i professors ens van fer pujar a l’escenari i ens van
entrega d’unes flors i una fotografia amb un escrit molt maco
que diu: “És irònica la vida, quan abans ploràvem al entrar i
ara plorem quan ens toca marxar. Ningú ens ha cuidat com
vosaltres, cadascuna de les persones que ens heu acompanyat
en aquest camí estaran per sempre amb nosaltres. GRÀCIES
SHALOM I FINS AVIAT!”. Sou uns campions!

Després la celebració va continuar al saló d’actes. Estava de
gom a gom. Feia goig veure aquests alumnes tan elegants i amb
l’alegria que vivien aquest moment.
El Director de l’escola, Sergi Molero, els va dirigir unes paraules d’agraïment i d’acomiadament. Tot seguit la Germana Ana
Dolores, superiora de la Comunitat de les Esclaves, els va
recordar que mai deixin d’oblidar allò que l’escola els ha transmès i que la figura de Santa Rafaela Maria els acompanyi en el
seu futur.

I com no, no va faltar l’alegria mitjançant un ball, una presentació amb les fotos de cadascú d’ells i paraules molt emotives.

La Directora de Secundària, Glòria Pérez, i el cap d’estudis,
Alejandro Masana els van fer entrega de les orles, un gran
record que es portaran per tota la seva vida.

I per acomiadar la graduació va tenir lloc un pica-pica al menjador de l’escola on es va poder compartir converses, fotografies, brindis i un magnífic pastís.

L’AMPA va fer entrega dels premis als millors treballs de recerca. L’Elvira Vives i el Marc Verdaguer van ser els guanyadors.
Moltes felicitats!

Fins aviat nois i noies. No oblideu mai el vostre pas pel Shalom.

Info Shalom, 14
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A C T I V I T A T S E X T R A E S C OL A R S
Gran participació dels alumnes de
l’escola a les activitats extraescolars
organitzades per ACTIVA com
voleibol, futbol, bàsquet, multi
esports, estudi, anglès, piscina…
Cada curs la participació és més alta.
Volem agrair la feina de jugadors,
entrenadors i pares per fer possible
aquestes activitats.
F ut b o l B e n j a m í

F ut b o l

Pre Al
eví

F ut b o l I n f a n t i l
F ut b o l a le v í

Vo le i P r e b e n j a m í

Vo le i c a d e t

ví
V o le i A le

B à s q u e t P r e A le v í

Els pare s
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C i n c e q u i p s a r r i b e n a le s f i n a l s d e B a r c e l o n a ! ! !
Gran final de temporada pels equips esportius del Shalom. Cinc equips han jugat les finals de Barcelona.
El passat 4 de juny, els nois del Prebenjamí de Futbol van disputar les finals com a primers de grup de
Barcelona. Jugadors, entrenador i pares estaven molt contents per l’èxit aconseguit amb el seu debut a la
competició.
El mateix matí del 4 de juny al Pavelló de la Mar Bella, les noies del Volei Juvenil disputaven la Final de Barcelona i es van proclamar Campiones. A la tercera va la vençuda, era la tercera final que jugaven però encara no
havien guanyat. Aquesta victòria és fruit de molts anys
de treball als esports del Shalom. Felicitats Campiones!
Cal dir que aquesta victòria va anar acompanyada d’un
públic que no va parar d’animar a l’equip. Quina afició!.
El 5 de juny, l’equip de Volei Infantil mixte va disputar
la Final del Torneig Pilar Villanueva i es van proclamar
campions.
El dissabte 11 de juny les noies del Bàsquet Benjamí
van disputar les finals de Barcelona com a campiones
de grup.
I per últim, les noies de Bàsquet Infantil es van proclamar campiones.
Volem agrair la tasca feta per jugadors, entrenadors,
pares i mares delegats i al coordinador dels esports,
l’Armand Vargas, per la seva tasca al davant dels esports. Gràcies a tots!
F ut b o l P r e b e n j a m í

B à s q u et B e n j a m í

Vo le i I n f a n t i l

Vo le i J u v e n i l

B à s q u et I n fa nt i l
Info Shalom, 14
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IV JORNADA ESPORTIVA A L’ESO
Els alumnes de l’ESO celebren la IV Jornada Esportiva
Al llarg de tot el matí els alumnes de l’ESO han realitzat diferents proves esportives: salt d’allargada, llançament de pes, carrera de velocitat de 100m i carrera de 800m. Després s’han celebrat les semifinals i finals de
velocitat de 100m. Per acabar s’ha realitzat una cursa de relleus per classes.
Ha estat una Jornada molt agradable i esportiva.
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C a m p i o n s d e l a LL i g a d e d e b a t d e l a U B
El Col·legi Shalom ha estat guanyador de la lliga de debat de secundària i Batxillerat que organitza la Universitat de
Barcelona (UB)
Estem orgullosos! El nostre grup de debat ha guanyat la lliga de debat que organitza la Universitat de Barcelona.
Aquest curs ha començat l’activitat del grup de debat a l’escola. Format per alumnes de l’ESO i Batxillerat i dirigit
pels professors Imma Silva i Ramon Espanyol han estat preparant-se des de principis de curs i s’han presentat per
primera vegada a la lliga de debat.
Aquesta lliga està organitzada per la Universitat de Barcelona i han participat 16 escoles de tota la ciutat. I ens vam
proclamar campions.
El secret ha estat haver format un grup molt cohesionat i il·lusionat, implicats i generosos, i amb moltes ganes
d’aprendre en els diferents assajos que s’han realitzat a l’escola. Els dies del torneig es notava que formàvem un equip,
on cadascú va aportar la seva capacitat pel grup. On també volem agrair la participació de molts alumnes, professors
i famílies en el recolzament i la seva presència al torneig. Sense aquest equipàs hagués estat impossible aquest triomf.
Tothom ha sabut estar a l’alçada de les circumstàncies.

I subcampions de totes les Universitats catalanes
Un cop més els nostres alumnes de Batxillerat i 4t d’ESO, representant la Universitat de Barcelona, han quedat
subcampions de la Lliga de debat celebrada el 29 i 30 d’abril a la Universitat Politècnica de València. Dotze escoles
finalistes de Secundària van competir en un debat sobre una qüestió de molt difícil posicionament: Internet ens fa
més lliures?
Amb una gran capacitat d’argumentació i rapidesa a rebatre els equips contraris, els alumnes del Shalom van
imposar-se als rivals en les diferents fases amb una única estratègia, el do de la paraula, fins aconseguir ser els subcampions de la lliga.
Moltes felicitats a tots els alumnes i als professors que, amb una gran i generosa dedicació, han fet possible aquest
triomf. Estem molt orgullosos de vosaltres!
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Discurs dels pares de 2n de Batxillerat a l’acte
de graduació a càrrec de Mercedes Sicart
Buenas tardes a todos:
La semana pasada, Alejandro me propuso que hoy os dirigiese unas palabras. Como me prometió que al final de mi intervención no habría réplicas ni refutaciones, acepté. Ya sabéis cómo se las gasta “aquesta chent chove”, estos bachilleres con pico de
oro.
Pese a mi timidez y mi falta de dotes para la oratoria, también decidí aceptar porque era una ocasión espléndida para dar las
gracias al colegio por estos fantásticos años. Por los de mis hijos y por los míos, pues yo también fui alumna del centro.
Así que permitidme que extienda esta felicitación y agradecimiento a todas las religiosas, profesores, equipos directivos y
personal no docente del Colegio Shalom que durante tantos años han colaborado en la educación religiosa, científica y humanística de varias generaciones de alumnos, haciéndonos mejores personas.
Quizá el mejor elogio que puedes hacer de un colegio es el que ya he hecho. He traído a mis hijos al mismo centro al que me
trajeron mis padres. Y ha sido muy grato, por ejemplo, que Pere, el primer profesor masculino que dio clases en este colegio
cuando aún no era mixto, y que fue mi profesor, también lo haya sido de mis hijos. O que Rocío, mi antigua compañera de
clase, haya sido su primera profesora.
Personalmente, sólo podría decir cosas buenas, y en esto creo coincidir con la gran mayoría de los padres. Pero tampoco voy
a exagerar por si todavía queda alguna nota pendiente, no quiero que nadie piense que pretendo influir en algún profesor…
Vosotros, los nuevos bachilleres, estáis a punto de culminar una etapa de vuestra vida muy importante. Aunque sea la primera
que cerráis, es la que ha establecido las bases de lo que seréis en el futuro. Os lleváis un título y mucho más. Se os ha exigido,
se ha valorado vuestro esfuerzo, se os ha premiado, si ha sido necesario se os ha ayudado, pero no se os ha regalado nada.
Y esto me gusta, porque creo que son valores que se están perdiendo hoy en día. Estoy plenamente convencida de que toda
esta promoción tiene un sello especial y sabrá aplicar además todas las vivencias de la educación religiosa y en valores desarrolladas en el colegio.
Atrás han quedado los días en los que os acompañábamos al colegio con vuestras mini-mochilas cantando sí, sí, sí, al cole
quiero ir, los días en que os teníamos que acompañar sólo hasta la óptica, las mañanas en que al coincidir en un recreo por la
calle nos preguntabais qué hacéis por aquí…. Hoy se nos han convertido en adultos que no sólo han crecido en años, sino que
también han progresado en algo tan valioso como el amor al prójimo, el respeto, la amistad, el compañerismo, la responsabilidad, el trabajo y la constancia. Valores que junto a las familias han sido inculcados por nuestro colegio y que perdurarán en
vosotros toda la vida.
En esta nueva puerta que se os abre, las decisiones salen casi, solo casi, de vosotros. Porque nosotros seguiremos estando a
vuestro lado para ayudaros en las diferentes etapas de vuestra vida. Aunque la realidad que nos están pintando no sea demasiado buena, aquí, en este colegio, habéis aprendido a ser personas que saben pensar, valerse por sí mismas y trabajar en equipo,
herramientas esenciales para cualquier logro individual o colectivo.
A los padres y familiares, tengo la obligación de recordaros que nuestra tarea no termina aquí. Deberemos seguir apoyando y
animando a que sigan esforzándose en los estudios que el año que viene inician. Después dirán que ellos solos lo han conseguido, pero años más tarde, quizás cuando tengan hijos, acabarán de comprender lo que es ser padres.
Aprovechad cada día como si fuera el último, seguid cultivando la amistad y la solidaridad que habéis sembrado en este patio
y en estas aulas y no perdáis ni un minuto en enemistaros, en entristeceros, ni en ver pasar la vida sin participar en ella. Creed
en vosotros mismos, no os rindáis nunca y sed, siempre, “ad finem fidelis”.
Os queremos.
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V Show solidari
Un any més un nombrós grup de pares i mares ha participat en el V Show Solidari. Hem tornat a omplir el teatre de l’escola i hem pogut gaudir d’una tarda de divendres plena de bones
actuacions musicals. En total han participat 78 pares i mares, molts d’ells de nova incorporació, i ens han fet gaudir amb les 13 actuacions que ens han preparat. Gràcies a tots el participants, i el públic que ha assistit a veure les actuacions, hem tornat a ajudar a un any més
PROACIS. Gràcies per col·laborar!
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P r o m o c i o n s d e l c u r s 2 0 1 5 - 2 0 16
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¡Su elección inteligente en Barcelona!
Your wise choice in Barcelona!

HOSTAL CIUDAD CONDAL
C/ Mallorca 255 - Principal
08008 Barcelona
932151040

www.hostalciudadcondal.com
Más de 40 años al servicio del cliente
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EN I G M E S M A TE M À T I C S
NIVELL FÀCIL
En un flascó hi ha una certa quantitat d’aigua. Primer hi posem un cub i una esfera; després dos cubs i una
esfera, i finalment, un cub i dues esferes. En cada cas, el nivell de l’aigua ha pujat com indica la figura. Quin era
el nivell de l’aigua a l’inici?

NIVELL MITJÀ

En la pantalla d’un rellotge digital es veuen les xifres per a l’hora i dues xifres per als minuts; per exemple, 00:32,
0 bé 21:34, o bé 23:41. Quantes vegades al llarg d’un dia apareixen juntes les quatre xifres de 2016? »
NIVELL SUPERIOR

En la figura, el triangle és equilàter i les franges són paral·leles a un
dels costats i totes de la mateixa amplada. Quin tant per cent de la
superfície del triangle és grisa?

Solucions dels Enigmes del
número anterior

NIVELL FÀCIL
Fundació Educativa ACI
Col·legi Shalom

Solució: Vermell

Rambla de Catalunya, 83
08008 Barcelona
Tel. 932 152 522
Fax 932 160 573
www.escolashalom.com
r.novella@escolashalom.com

NIVELL MITJÀ
Solució: 1007 i 1008
NIVELL SUPERIOR

Tots els membres de la comunitat
educativa poden col·laborar i aportar
els seus escrits a la revista de l’escola.
Us esperem!
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Solució : 6949
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Per pensar cinc minuts...
ACTIVA LA MENT: escriu tots aquests noms dins les caselles, i després fes aquest SUDOKU:

SOPA DE LLETRES

L’objectiu es trobar el nom de 12 països...
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