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 15. 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
llibertat. Amb el lema: Fes el que estimes!, hem volgut
transmetre i conscienciar-nos de la necessitat d’estimar
els que tenim al nostre costat.
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 29 de juny: entrega de notes als
alumnes d’ESO i Batxillerat.
g 4 i 5 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
Daniela León guanya el Certamen Nacional de
relatos Santa Rafaela
L’alumna Daniela León de Miranda Monte de 2n de l’ESO ha guanyat
el Certamen Nacional de relatos Santa Rafaela María
La Fundació Educativa ACI convoca cada curs un Certamen
literari on els alumnes de l’ESO i Batxillerat presenten les seves
composicions relacionades amb el valor que es treballa cada any, en
aquest cas el valor de la llibertat amb el lema Fes el que estimes!
El lliurament del premi, diploma i e-book, es va fer el dilluns 23
de gener, ja que es celebra l’aniversari de la canonització de Santa
Rafaela, aquest any hem celebrat el 40 aniversari de quan va ser
anomenada santa.

L a Ta n i a , l a Q u i m a i l ’A r i a d n a d e P r i m à r i a h a n
estat guardonades amb un Premi als Jocs Florals
de l’Eixample
Gran participació dels nostres alumnes en l’actual edició dels Jocs Florals de l’Eixample. I amb molts premis.
L’alumna Tania Vargas de 2n de Primària ha guanyat un 3r premi, l’alumna Quima Escolà de 3r de Primària ha
guanyat un 2n premi i l’Ariadna Rodríguez de 6è ha estat guardonada amb un 2n premi. Moltes felicitats!!!

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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L’Associació de pessebristes de Barcelona ha donat el primer
premi al pessebre del Col·legi Shalom en un acte celebrat
a la Parròquia de la Nostra Senyora del Carme el diumenge
5 de febrer de 2017 presidit pel president de l’associació
i el Sr. Joan Josep Puigcorbé com a delegat de cultura de
la diputació de Barcelona. Aquesta convocatòria ha estat
l’edició 91è d’aquest concurs.
Aquest pessebre ha estat molt original i participatiu ja
que ha estat elaborat per alumnes, famílies i professors
representant en cada capsa una escena del pessebre.
Volem agrair a tots els participants la seva dedicació i il·lusió que han
posat en poder fer realitat el nostre pessebre.
Una representació de l’escola ha recollit el premi. El premi és una
reproducció de l’esbós que va realitzar Jaume Busquets per a la façana del
naixement de la Sagrada Família.
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4t matí actiu. La
M a r a t ó d e Tv 3
Gran ambient al pati de l’escola per col·laborar amb la
Marató de TV3, que aquest any ha escollit les malalties
de l’Ictus i les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques.
Enguany, amb les vostres aportacions s’han recollit 1860
euros, que ja han estat ingressats a La Marató de TV3.
El matí ha estat ple d’activitats i amb una gran participació
per part dels alumnes, de les famílies i dels professors.
Ta l l e r s,
pastissos, ball, fruita, futbol, origamis,...
van possibilitar un matí molt actiu on tothom va poder col·laborar
i participar.
A més a més la Fundació Mútua General de Catalunya dóna 1 euro
per cada grua de origami recollit a La Marató de TV3 d’enguany, a
l’Associació de Nens amb Càncer i a la Fundació Dr. Ivan Mañero.
Amb la participació de pares, alumnes i professors hem realitzat:
3620 grues = 3620 euros.
Volem agrair a tots la vostra participació amb aquesta iniciativa
solidària de l’escola.
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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.

Shalom a l’elit del plurilingüisme a Catalunya
Gràcies a l’esforç de tota la comunitat educativa, el Col·legi Shalom es converteix en un dels cinc primers
centres en assolir la tercera fase del Pla Integral de Plurilingüisme Educatiu (PIPE) a Catalunya
Es reconeix així l’aposta de l’escola per integrar més hores d’exposició a l’anglès i per l’aprenentatge integrat de
continguts i llengua (AICLE), l’oferta d’una segona llengua (francès) i l’excel·lència dels resultats i certificacions
oficials de nivell.
Amb objectius renovats i moltes ganes de continuar millorant, només ens queda dir:
Congratulations, Shalom! Bon travail.

juny, 2017
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P A S TO R A L
“No hi ha camí per la pau, la
pau és el camí”
”No hi ha camí per la pau, la pau és el camí”
El passat dilluns 30 de gener tota la comunitat educativa es va reunir per
celebrar el dia Mundial de la Pau i la no violència.
El pati de l’escola estava guarnit amb els missatges de Pau que havien
preparat prèviament els alumnes. Amb ells, volíem fer arribar a tot el
món els nostres millors desitjos.
Els més petits que portaven un globus vermell es van col·locar formant
un cor com a símbol de la Pau. Els alumnes de 2n ESO van cantar una
emotiva cançó i tot seguit, es va llegir el manifest per demanar la Pau al
món i uns testimonis com a lectures.
L’acte van concloure amb la pregària del Parenostre.
Els nens i nenes d’Infantil quan van arribar a la classe van intercanviar
uns preciosos dibuixos. Finalment ens vam acomiadar amb les paraules
de Sta. Rafaela Maria: “Siguem persones de Pau i festa”.
Gràcies a totes les famílies que ens vàreu fer arribar les vostres
fotografies de pau, hem realitzat un petit vídeo amb totes elles! Els
podeu trobar al Facebook de l’escola.

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 BTX celebren les seves convivències i fan el que estimen

Va estar un gran dia el que han pogut gaudir els alumnes de l’ESO i Batxillerat al Tibidabo. S’han realitzat moltes activitats amb
l’objectiu de treballar el lema del curs, Fes el que estimes!.
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Comunions
El passat 6 de maig 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 5 de maig un grup de 17
alumnes de 4t d’ESO van rebre el
Sagrament de la Confirmació de
mans del Sr. Bisbe Joan Josep Omella.
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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Aquest és el pessebre de l’escola que
va guanyar el premi de l’Associació de
pessebristes.
Aquest pessebre ha estat el resultat de la
generositat i col·laboració de tota la comunitat
educativa.

M O LT E S G R À C I E S
PER LA VOSTRA
COL·LABORACIÓ I
IMPLICACIÓ EN EL
PESSEBRE

Voluntar iat al R aval
Com cada curs, just abans de Nadal, un
bon grup d’alumnes de 3r i 4t de l’ESO
i Batxillerat 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, 15
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C o n c u r s d e p o s ta l s d e N a d a l
Com cada any s’ha realitzat el concurs de postals de Nadal entre tots els alumnes.
Es va lliurar als alumnes que van guanyar el concurs de postals de Nadal un petit detall i se’ls ha felicitat per les seves
creacions. Des d’aquí volem felicitar a Víctor Mas de P3, Candela López de 1r de Primària, Quima Escolà de 3r de
Primària, Claudia Pelegrí de 5è de Primària i a Justine Mai Lising de 2n d’ESO. Com bé sabeu aquestes felicitacions
ens han arribat a les nostres cases.
També volem agrair a tots els participants en aquest tradicional concurs.

juny, 2017
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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.

Info Shalom, 15

10

juny, 2017

P e s s e b tr e
viven
icle Mitjà,
C
e
d
s
e
n
m
Els alu
vivent de
e
r
b
e
s
s
e
p
s del
personatge
l ’e s c o l a

juny, 2017

11

Info Shalom, 15

AMPA
Benvolgudes famílies, un any més a través de la Revista Info-Shalom us presentem un resum
d e l e s a c t i v i t a t s q u e d u r a n t a q u e s t c u r s s ’ h a n o r g a n i t z a t o h a p a r t i c i p a t l ’A M PA .

DE S DE L A J U NTA DE L’A M PA O R G A N I T Z E M , PA R T I C I P E M I
C OL · L A B O R E M EN D I V E R S E S A C T I V I TAT 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 I F I LLE S . L’A M PA S O M TOT S . V I NE I
PA R T I C I PA ! ! !
WEB I NEWSLETTER

Us recordem que podeu seguir trobant tota la informació de l’Associació a la pàgina web de l’AMPA. La trobareu a la
web de l’escola amb un a enllaç a l’apartat de l’AMPA, o bé a la següent adreça: http://ampashalom.wix.com/ampashalom, tant en català com en castellà.
Les famílies van demanar a l’Assemblea General de Socis noves vies per estar més informats. Seguim amb les publicacions d’una Newsletter per tal de mantenir-vos i que hi hagi més comunicació des de l’AMPA cap a tots vosaltres. Rebeu
aquestes Newsletters per e-mail, a través de les vostres “mares d’enllaç”.

ASSEGURANÇA DE CONTINUÏTAT D’ESTUDIS

Un curs més hem seguit gestionant i oferint a tots els alumnes del centre que ho vulguin contractar, l’assegurança voluntària de continuïtat d’estudis, a través de la companyia MAPFRE. En cas de defunció del pare o mare l’alumne rebrà una
quantitat econòmica per poder continuar els seus estudis.

CONCURS DE NADALES

El dissabte 17 de desembre de 2.016 es celebrà el V 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 7 grups: Christmas Souls, Gospel Christmas Globus, Freedrum, Blogueras de Belén, Navidad ye-ye, Teràpia de Nadal i Comparte la Navidad.
Al segon torn van actuar 6 grups més: Pretty Bells, Christmas Friends, Friends forever, Guardianas de la Navidad, Christmas girls i Gall d’indi farcit. Aquest any s’ha fet una menció a tots els grups participants. Felicitats
a tots els participants en aquest concurs solidari ja que els fons recollits han estat destinats al Projecte Proacis
d’aquest curs.

Info Shalom, 15
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A J U DE S O R G A N I T Z A C I Ó - P R I M E R A
COMUNIÓ

J O R N A DE S DE P O R TE S O B E R TE S
Estem presents a les dues Jornades de Portes Obertes que
organitza l’escola per acollir als futurs alumnes. Des de
l’AMPA ajudem a informar a les famílies sobre la nostra
escola, l’uniforme i les activitats extraescolars, i resoldre
totes aquelles qüestions que ens plantegen. A més, l’AMPA
ofereix un petit esmorzar que consisteix en xocolata desfeta aportada per una família del col·legi i pastissos casolans que aporten les famílies.

Els nens i nenes que han fet la Primera Comunió s’han
preparat prèviament per la renovació de les promeses
del Baptisme i per la primera confessió, que es celebren
a la Parròquia de la Mare de Déu dels Àngels. L’AMPA
ajuda en el guarniment de l’església per a la celebració del
perdó.
El dia de la celebració de la Primera Comunió, per ajudar
a gaudir-la amb una mica de més tranquil·litat, l’AMPA
organitza un servei de guarderia pels germans, cosins o
amics més petits.

E U C A R I S T I A M EN S U A L , EN FA M Í L I A

Les mares voluntàries els entretenen amb jocs, manualitats, dibuixos,... en una sala de la Parròquia. Aquest
és el primer any que s’organitza el servei i esperem que
l’experiència es repeteixi donada la bona acollida que ha
tingut aquesta iniciativa.

Aquest any hem començat una nova iniciativa, amb l’ajuda
de les Germanes de la Comunitat, i l’equip de Pastoral de
l’escola. Un diumenge al mes ens reunim les famílies per
celebrar l’eucaristia. Les misses es celebren a les 18:00h a
l’església de les Esclaves, presidides per Mn Joan Badia. Vam
començar el primer diumenge d’advent amb 30 famílies
assistents, i hem anat repetint les celebracions i fins al mes
d’abril.

juny, 2017

A més, per que tots els nens i nenes puguin celebrar
amb els amics de l’escola que han rebut a Jesús, l’AMPA
organitza el següent dissabte una eucaristia i un berenar.
D’aquesta manera, les famílies es poden trobar de nou
i els nens celebren aquest dia tant especial amb els seus
company de classe. Aquest any el berenar ha estat al pati
on grans i petits han compartit una estona de festa.
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A J U D A EN EL D I A DEL S AV I S A
I N FA NT I L
Molts avis ajuden a les famílies cada dia a recollir els seus
néts però no tenen la oportunitat d’estar en el seu espai, en
les seves classe, el teatre i el pati. Ja fa quatre anys al cicle
d’infantil convida una tarda als avis i àvies. Cada avi/a recull
al seu nét/a a la seva classe i després passen al teatre on es
fa una petita representació de titelles i a continuació un
berenar al pati per grans i petits.
L’AMPA els convida a aquest berenar, a més de fer
l’acompanyament dels avis a les aules i teatre. Els alumnes
estan molts contents de poder compartir aquesta estona
amb els seus avis i poder-los ensenyar la seva classe.

OFRENA ST. RAFAELA MARIA
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.

CONCURS DIBUIX RÈTOL DIA FAMÍLIA
A Aquest és el segon any que s’organitza. 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 han triat als dos guanyadors en les dues categories.
Aquest any el premi ha recaigut en el dibuix de Jan Férez de 3r de Primària.

REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT

L’escola està implementant poc a poc els llibres digitals, que no permeten la total reutilització dels libres de text. Per
quart 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 la socialització de
llibres.
Aquest és un resum de la majoria
d’activitats que portem a terme al llarg
del curs escolar, però fem moltes coses
més. Podeu consultar la nostra web per
ampliar informació.
Us desitgem a totes les famílies un BON
ESTIU en companyia dels vostres fills i
filles. Ens retrobem al Setembre!!!

Info Shalom, 15
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P R E M I S A L B A T X I LLE R A T
Per tercer any consecutiu, l’AMPA ha atorgat
un premi als dos millors Treballs de Recerca de
Batxillerat. En aquesta edició els alumnes premiats
han estat: Jordi Pascual i Guillem Fradera, tots
dos en l’àrea científico-tecnològica. L’entrega del
premi es va fer dins l’acte de graduació dels alumnes celebrat el 23 de maig al teatre de l’escola.
Amb aquest premi l’AMPA vol reconèixer als
alumnes, i sobretot als seus pares, l’esforç, dedicació 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 V I è 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 10 de juny al pati de l’escola.
Petits i grans hem tornat a gaudir de les atraccions i els tallers tradicionals. I també hem assistit de les actuacions
dels nostres fills: partits, i exhibicions.
Novament 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 a un hotel, una samarreta del Barça i de l’Espanyol, 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 hem pogut gaudir d’un dia de convivència.

juny, 2017
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I N F A NT I L
K i k o e n s p r e s e n ta e l s e u
tro mbó
El passat dimarts 29 de novembre ens va visitar el Kiko, músic i pare
d’un alumne de P3, amb l’objectiu de presentar-nos i tocar el trombó.
Tots els nens i les nenes del cicle infantil van gaudir escoltant unes
quantes cançons i van quedar entusiasmats quan van poder bufar pel
broquet, part de l’instrument de vent que es col·loca als llavis per poder
fer-lo vibrar i que soni.

Un festival molt lluït

F e s t i va l d e N a d a l a I n f a n t i l

I el millor es fa esperar!!! Ja per finalitzar el trimestre, el passat 21 de desembre, els alumnes del cicle infantil van interpretar molt motivats i amb molta il·lusió les diferents nadales i poemes de Nadal.
Guapíssims i vestits per l’ocasió, els nostres petits artistes van brillar amb llum pròpia donant el millor d’ells mateixos i
regalant a les seves famílies un preciós festival.

Info Shalom, 15

16

juny, 2017

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 5 de maig, els nens i les nenes d’infantil van poder
compartir una agradable tarda amb els seus avis i àvies.
Primerament vam poder gaudir tots plegats del conte “El rei
dels bosc” que l’avi Jaume va interpretar amb uns preciosos
titelles. A petits i a grans ens va encantar i vam passar una
molt bona estona. Moltes gràcies avi Jaume!
Després del teatre, avis i néts van poder gaudir d’un berenar
molt llaminer al pati de l’escola. Destaquem també l’ajut de
les mares de l’ampa que ens donar un bon cop de mà. Moltes
gràcies a les mamis!
Finalment la tarda va acabar plena de somriures i bons
moments. Moltes gràcies als avis i àvies per fer-ho possible!

P4 a la casa Mogent
El passat dimarts 30 de maig, els submarins i els vaixells vam anar a la casa
Mogent, a Llinars del Vallès, on vam poder gaudir de diferents jocs i activitats
dirigides.

P5 visita el port d’Arenys
El passat dimarts 19 de maig, els avions i els globus vam anar d’excursió
al port d’Arenys de mar. Un cop arribats, en Xavi, la Marta i la Carla ens
van explicar i ensenyar detalls molt interessants sobre el món dels
pescadors. Vam veure vaixells, barques, xarxes, gàbies i peixos de molts
tipus, fins i tot una estrella de mar i un peix manta!
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E l s a lu m n e s d e P 3
a la g ra n j a C a n
M o ntca u
El passat dimarts 14 de març, els trens i els cotxes
vam gaudir d’un bon dia de sol a la granja de Can
Montcau. Allà vam poder fer un munt d’activitats com
per exemple: munyir una vaca, tocar conills, porcs,
gallines, ànecs, cabretes... i vam dinar el nostre pícnic a la muntanya. A la granja hem pogut conèixer de ben a prop el nostre amic el cavall, del qual
també estem aprenent molt gràcies al projecte que
treballem a l’aula. El Toni i la Cristina ens han ensenyat i explicat moltes coses sobre la vida a la granja
i ens ho hem passat d’allò més bé aprenent i jugant.

P4 a Can Ribas
Els vaixells i els submarins van a Can Ribas a conèixer
les cultures del món.
El passat dimarts 21 de febrer, els nens i les nenes de
P4 van anar a Can Ribas per participar d’una activitat en què van descobrir diferents tipus de cases. En
arribar els van rebre els monitors i, després d’esmorzar,
van fer un recorregut pel bosc on anaven trobant els
habitatges d’algunes cultures del món: tipi, iglú i massai. Va ser un dia molt complet on van aprendre i van
gaudir molt sortint i entrant de les casetes i compartint
jocs i rialles.

i els alumnes de P5 visiten
l’ecogranja Salgot
El passat dimarts 25 d’octubre, els avions i els globus vam
anar d’excursió a l’ecogranja Salgot a Aiguafreda. La granja
era de porcs ecològics i vam poder visitar les instal·lacions
i tots els porcs que hi tenen, els quals estaven separats
segons l’edat.

Aislamientos térmicos y acústicos
www.ursa.es
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PRIMÀRIA
La verema al Cicle inicial
El passat dijous 29 de setembre els alumnes de 1r i
2n van anar a fer la verema a Can Sala a Montornés
del Vallés.
El sol sortia aviat quan els alumnes de 1r i 2n
enfilaven les vinyes ja gairebé buides a finals de
setembre.
La recollida dels gotims va ser ràpida, no va quedar
ni un gra penjat als ceps ni al terra, tots von anar a
parar als cistells.
Un cop al celler van desrapar els gotims, separant
el raïm dels branquillons. Seguidament els grans de
raïm queien sobre dels llistons de fusta on, peus nets,
s’afanyaven a trepitjar amb ganes el raïm.
Primer tast de most ja està llest per guardar a la
bota durant 6 mesos. D’aquí un llarg temps d’espera
fermentarà un vi excel·lent.

Cicle Mitjà al Canal
Olímpic
Una jornada fent rem i tir amb arc
El passat dia 7 d’octubre, els alumnes de 3r i 4t de
Primària vam visitar el Canal Olímpic de Castelldefels
per fer les activitats de tir amb arc, kayak i barca amb
rems.
Vam poder gaudir d’un bon dia amb una molt bona
temperatura. Els monitors del Canal van explicar el
funcionament de les activitats pel seu bon funcionament i per gaudir al màxim de l’estada. Els nens i nens
s’ho van passar d’allò més bé fent esport i gaudint
dels companys.
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Matemàtiques en viu al Cicle
Superior
L’alumnat de cicle superior va gaudir d’un matí matemàtic al barri de
l’Eixample i al barri de la Ribera.
Amb aquesta activitat es pretenia que els nens i nenes de 5è i 6è
de primària poguessin aplicar allò que saben per conèixer diferents
característiques dels dos barris: places, carrers, edificis... Una
activitat completament competencial amb una bona dosi d’història i
matemàtiques.
El passat dilluns, l’alumnat de 5è va realitzar la seva activitat en
el nostre barri, l’Eixample i va poder descobrir matemàticament
diferents espais; com la quadrícula del Pla Cerdà, el claustre de
l’església de la Concepció o el pati interior de la Casa Elizalde. A més
de calcular i comprovar mesures van poder conèixer en directe la
història del pla urbanístic més important de la Barcelona moderna.
El dimarts, van ser els alumnes de 6è que es van dirigir caminant
rambla avall fins arribar al Fossar de les moreres on van conèixer una
mica la història d’aquesta plaça i també, gràcies al nom dels carrers, els
diferents gremis que vivien en el barri durant l’època medieval. Un cop
feta la introducció van entrar dins la joia del gòtic, l’església Sta. Maria
del Mar, on amb un respectuós comportament, van poder descobrir
les magnituds de la planta i alçada d’aquesta magnífica construcció.
Tot seguit van descobrir la figura geomètrica de la plaça del fossar i van
calcular diferents mesures. Van finalitzar la sortida observant la ciutat
enfonsada que s’amaga al Mercat del Born.

P e r c u s s i ó i v e n t s d e l m ó n a C i c le M it j à
L’home dels vents ens fa una visita molt especial.
Al mes de febrer vam rebre l’esperada visita d’en Jordi.
L’home dels vents ens va fer un taller sobre flautes del món i també ens va fer un altre de
percussió. Va ser tot un èxit!

Info Shalom, 15
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C i c le M it j à a le s M i n e s d e G a v à
El passat dia 21 de març els alumnes de cicle mitjà van anar a visitar el jaciment arqueològic de les
Mines Prehistòriques de Gavà, també conegudes com a Mines de Can Tintorer.
El recorregut s’inicia amb un audiovisual que desvetlla el misteri de la variscita i la singularitat de les
mines de Gavà. Tot seguit, els alumnes van poder conèixer aspectes com l’entorn natural de l’època
neolítica, les eines i estris que feien servir, i les relacions socials, creences i cultura dels seus habitants
a través de tres laboratoris: medi natural, tecnologia i l’ésser humà. A continuació els alumnes van
veure la Mina Didàctica, una reproducció d’una mina que ens mostra la geologia, la tecnologia minera i els usos posteriors que van tenir les mines. Per acabar, van poder crear un penjoll amb eines del
neolític, fent servir minerals semblants a la variscita.

CAROLINA PUJ OL
ARQUITECTA

610653268

cpujol@coac.net

REFORMES, CÈDULES, ITE (COMUNITATS)
Pr essupost sense compr omís
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Ta l l e r K a p l a a C i c l e
Inicial
El passat dijous 19 de gener els alumnes de 1r i 2n de primària van
gaudir d’un taller de construccions amb les peces del joc Kapla.
El Kapla és un joc pedagògic que gaudeix d’un ampli reconeixement
a tots els centres educatius de França des de fa 20 anys. Podríem
parlar de Kapla com un joc tradicional de construcció tot i que,
alhora, és ben diferent i innovador, ja que té com a base per al joc peces rectangulars de fusta de pi, totes elles de
la mateixa mida. A través de la combinació, sense encaixos, d’aquestes peces, els alumnes poden arribar a construir
figures increïbles.
Kapla és un joc que crea curiositat, desenvolupa la imaginació, l’esperit d’equilibri i la concentració. Els nens comencen un procés de creació original i exigent. Triant i adaptant les formes; adopten tècniques i processos específics que
demanen al mateix temps rigorositat i imaginació.
Kapla permet el joc individual, tot i que a l’escola es proposa el joc en grup per tal de situar-nos en les línies del
treball cooperatiu. Els alumnes col·laboren els uns amb els altres per assolir un objectiu comú.
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Espectacle de Nadal de
Cicle inicial

Un trencanous al pessebre
I ja els tenim aquí!!! Després d’uns dies de descans no podien faltar els
alumnes de 1r i 2n amb el seu espectacle de Nadal. Va ser fantàstic, el
trencanous, la Clara, en Fritz, els ratolins, els reis, les diferents figures
del pessebre i tooooots els habitants de molts països llunyans que
varen ballar davant del nen Jesús i li van oferir el millor de cadascun
d’ells. No podia ser d’una altra manera, així ens vàrem acomiadar i
desitjar un molt bon Nadal a totes les famílies.
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Festival de Nadal
de Cicle Superior
L’a lumnat de cicle sup er ior repres ent a u n
at rac t iu fest iv a l de nad a l a b as e de nad a les i
b a l ls.
E l p ass at 19 de des embre l’a lumnat de cicle
sup er ior va p o der repres ent ar p er a totes
les s e ves f amí lies, un f ant àst ic fest iva l de
nad a l. E l més interess ant d’aquest a nova
prop ost a és que v a s er un fest iva l c omplet ament p ens at , pre p arat i re pres ent at p er tots el ls i el les, el que li dóna enc ara més mèr it .
É s u n autènt ic pl aer ve ure que a l mateix temps que es f an g rans, van creixent en i nici at i v a i autonomi a p ers ona l i que l a c re at iv it at que qu a ls e vol inf ant j a té, no es p erd i s e guei x
v igent . Van demost rar s er uns autènt ics ar t istes i amb el s eu ar t van felicit ar el nad a l a tot s
els que v an p o der assist ir-hi.
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ESO
3r ESO al Parlament
Els alumnes de 3r de l’ESO visiten el Parlament de Catalunya
El passat divendres 21 d’Octubre, els alumnes de 3r d’ESO van
visitar el Parlament de Catalunya. Un cop allà van poder veure
en directe espais emblemàtics d’un dels parlaments més antics
d’Europa.

Te at r e e n a n g l è s :
H a m le t
Els alumnes de 1r i 3r d’ESO van al Teatre de l’Eixample a
veure l’obra Hamlet en Anglès
Els alumnes de 1r i 3r d’ESO han anat al Teatre de
Eixample. Han vist una versió de Hamlet en anglès.
Aquesta tragedia de Shakespeare estaba especialment
adaptada per secundària.

E n g li s h h i sto r y to u r
aro u n d B arce lo n a !
Els alumnes de 2n de l’ESO descobreixen la Barcelona
medieval i jueva en un itinerari en anglès per alguns
indrets històrics del centre de la ciutat
El passat dijous 19 de gener, els nostres estudiants es
van submergir en un viatge al passat tot recorrent,
durant un matí, carrerons, edificis, esglésies i amagatalls.
Envoltats d’aquest llegat arquitectònic, van poder gaudir
dels escenaris de tantes històries, secrets i llegendes i
comprendre millor com vivien els protagonistes del seu
llibre d’història.

2 n d ’ E S O a l M o n e st i r
d e P e d ra l b e s
Els alumnes de 2n de l’ESO visiten el Monestir de
Pedralbes. Amb l’activitat “Petras Albas, mirall dels temps
medievals”, van aprendre com era la vida de les monges
clarisses a l’Edat Mitjana i també van situar els diferents
espais del monestir i els seus usos.
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Concert de Nadal dels alumnes
de l’ESO
Els alumnes de l’ESO representen el seu festival de Nadal
Els alumnes de l’ESO van poder representar el seu festival de NAdal davant
de les famílies, els alumnes de Primària i els alumnes de Secundària i
Batxillerat. El Concert dirigit pel professor de Música Carlos Picón ha estat
tot un èxit i hem pogut veure la qualitat dels artistes que tenim a l’ESO.
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1r d’ESO a
C o s m o ca i xa
Matí de ciència al Cosmocaixa amb 1r d’ESO
Durant tot el matí hem pogut gaudir d’ un parell
d’ activitats científiques: La visita al Mur Geològic,
on roques de fa més de 250 milions d’ anys en han
acompanyat en un itinerari de colors i formes; i una
visita al planetari, on hem conegut quelcom més
sobre l’ Univers i els eclipsis.
Ara ja sabem unes quantes coses més sobre el
planeta Terra i sobre l’ Univers.

3r d’ESO a Cosmocaixa
Els alumnes de 3r de l’ESO visiten Cosmocaixa
Com cada vegada que anem al Cosmocaixa, ens
engresquem a voltar, passejar, conèixer i aprendre
moltes coses sobre la ciència. A més en Jordi ens ha
guiat per un viatge a través del món de les neurones
i dels encèfals que ens ha fascinat. El gran desenvolupament del nostre cervell segur que té a veure amb
tot allò del que ara gaudim! Us recomanem que qualsevol moment que tingueu us arribeu al museu i gaudiu com ho hem fet nosaltres.

1 r d ’ E S O s e g u i n t la p i s ta d e la To r d e ra
Així varem anar a veure el naixement de la Tordera, a Sant Marçal del Montseny. Allà a la Font Bona, arrenca un
curs d’aigua discret que al llarg d’uns 60 km va agafant importància i cabal, fins a abocar les seves aigües a la
Mediterrània. La Mar i l’Ernest ens han explicat al llarg del camí un grapat de coses interessants relacionades
amb la biologia del massís i del riu que ens han despertat la curiositat, i també d’altres aspectes més socials
i històrics que ens han cridat l’atenció. En alguns moments hem pogut gaudir en silenci del cant del cucut,
hem travessat vàries vegades el riu per
damunt de pedres i rocs, hem gaudit
buscant rastres d’animals com el porc
senglar i hem descobert fruits i fulles que
sovint ens passen desapercebuts quan
anem passejant pel bosc. Les fagedes i
les rouredes ens han acompanyat al llarg
del camí, juntament amb el so de l’aigua i
de l’alegria d’anar plegats fent camí.
Com sempre us recomanem que quan
tingueu ocasió feu una escapada i gaudiu tant o més com nosaltres.
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Esquiada de 3r d’ESO
Un cop més, i com ja va sent tradició a la nostra escola, els
alumnes de 3r. d’ESO van dur a terme l’esquiada. Malgrat la
matinada del primer dia (calia sortir a les 6 del matí) i l’activitat
física que aquest esport comporta, un any més hem de destacar
l’èxit d’aquesta sortida. Tot va sortir rodó. Temps, aprenentatges
d’esquí, hotel, àpats... però sobretot cal destacar l’ambient de
companyonia, alegria i benestar que es va viure entre tots els
participants. Tenim un ADN Shalom que ens fa destacar i deixar
petjada allà on anem. Gràcies i Felicitats a tots els participants en
aquesta sortida.

2n d’ESO a Por taventura
Els dies 8, 9 i 10 de Maig, els nois i noies de 2n d’ESO van gaudir
de tres dies de colònies a Port Aventura i a Tarragona
Els dos primers dies van estar a Port Aventura, on van poder
experimentar l’acceleració de la gravetat al caure al buit al
“huracan condor” o a la primera rampa del “Shambala” on la
pujada es fa interminable. El “Furios Baco” va posar a prova als
cors de tothom amb una sortida trepidant. Igualment, qui va
preferir gaudir dels shows del parc i deixar les emocions fortes a
banda, tambè ho va poder fer.

Viatge fi de curs dels
alumnes de 4t d’ESO
Els nois i noies de 4t d’ESO han gaudit de tres dies a les terres de
ponent.
Del vuit al deu de Maig, els nois i noies de 4t d’ESO hem marxat
de colònies per les terres de ponent. Han estat tres dies de convivència, activitats lúdiques i culturals on el bon humor ha estat
la tònica predominant.

Colònies de 1r d’ESO
Els nois i noies de 1r d’ESO han gaudit de tres dies 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’orirntació, jocs cooperatius, excursió...
Tot això en un ambient molt agradable en plena natura.
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IX Concurs
d e f o t o g ra f i a
m ate m à t i c a

Categoria A (1r i 2n d’ESO). 1r Premi:
Rita Bofilll. Arrerls paral·leles a la brasa

Categoria B (3r i 4t d’ESO). 2n
Premi: Eva Victoria. La constant es

Categoria B (3r i 4t d’ESO). 1r Premi:
Marta Pou. La fi de l’infinit

Categoria B (3r i 4t d’ESO). 3r
Premi: Ingrid Victoria. Restaurant
Real
Categoria A (1r i 2n d’ESO). 2n Premi:
Blanca Coronas. Pi al quadrat

Categoria C. 1r Premi: Guillem Fradera. Sistema compatible
determinat
Categoria A (1r i 2n d’ESO). 3r Premi:
Carla Torelles. Paral·leles per crear

Categoria C (BATX). 2n Premi: Yvana
Jiménez. Conjunt d’esferes aquàtiques
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Categoria C (BATX). 3r Premi: Raquel
Burillo. Paràboles aquàtiques
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B A T X I LLE R A T
Speed friending
event a Batxillerat
Els alumnes de Batxillerat realitxen un intercanvi amb
alumnes danesos per millorar la llengua anglesa
L’activitat ha consistit en tenir dues hores de conversa
amb alumnes danesos en llengua anglesa. Els alumnes
de Batxillerat havien preparat prèviament una sèrie de
preguntes per mantenir la conversa amb els alumnes
danesos. Es considera molt positiva l’activitat ja que
millora el nivell de llengua anglesa dels nostres alumnes.

Batxillerat a Praga
Aquest curs 2016-2017 el destí europeu del viatge de batxillerat ha estat Praga.
Els alumnes de Batxillerat han realitzat un viatge a la capital de la República Checa. Hem pogut
visitar la zona del Castell de Praga. El Castell més gran del món, conjunt de carrers, palaus,
esglésies i defenses. També hem creuat el famós
pont de Carles IV, el pont més antic de Praga
finalitzat l’any 1402 amb més de 30 estàtues i
grups escultòrics.
També hem pogut conèixer diferents espais de la
ciutat, les seves esglésies, la torre del rellotge, les
seves places...
També hem fet una volta pel riu Moldava en
vaixell, una bona experiència per observar la
ciutat des d’un altre punt de vista.
Ens hem apropat al barri jueu i hem pogut
entrar a diferents sinagogues d’aquest
barri, veure el seu cementiri i la sala dels
cerimonials.
I tot això en un gran ambient entre alumnes
i professors que han fet que el viatge hagi
estat molt interessant.
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Graduació dels alumnes de 2n de Batxillerat
El passat Dimarts 23 de maig va tenir lloc la graduació de
l’alumnat de 2n de batxillerat
En un ambient de germanor, la comunitat educativa del
Shalom va celebrar, un cop més, la cloenda del seu període
escolar dels nois i noies de 2n. de BTX. L’acte s’inicià amb la
celebració d’una eucaristia que continuà amb els diferents parlaments dels representants de cada estament (escola, congregació, pares, ampa). Seguidament els alumnes van protagonitzar
un simpàtic acte de record del seu pas per l’escola i, tots junts,
acabàrem al menjador per gaudir d’un refrigeri. Desitgem de
tot cor que la nova etapa que iniciaran, ja de cami cap a la
maduresa adulta estigui plena d’èxits i resultats positius. Una
forta abraçada i fins sempre!!!

L’equip d’oratòria format per alumnat de 1r de Batxillerat
ha arribat, per segon any consecutiu, a la final de la fase
local organitzada per la Universitat de Barcelona

L’ e q u i p d ’ o rat ò r i a
d e 1 r B T X a la
f i n a l d e la U B

Aquest any no ha estat possible revalidar el triomf
del curs passat a la fase local de la lliga de debat que
organitza la Universitat de Barcelona, això no obstant,
l’equip format per nois i noies de 1r de Batxillerat, ha
arribat a la final i ha superat a altres escoles en els debats
previs.
Enguany, el tema sobre el que es debatia era si els
animals tenen o no tenen drets. Cada equip comptava
amb cinc integrants i en cada debat hi havia un
presentació, dues refutacions i una conclusió. La
postura que cada equip havia de defensar (Sí o No) es
comunicava cinc minuts abans de l’inici del debat.
Darrere d’aquest bon resultat hi han mesos de treball
dels dos professors que porten aquesta disciplina a
l’escola i dels nois i noies de tota la classe. Treball que
ha estat recompensat per l’experiència de viure dos
dies molt intensos a l’edifici històric de la universitat i el
contacte amb altres nois i noies d’escoles diferents . L’any
que ve hi tornarem a ser!
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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

F ut b o l P r e a le v í

B à s q u et pre b e n j a m í

i n fa nt

il

B à s q u e t P r e a le v í

Vo le i I n f a n t i l

B à s q u et C a d et
ebenja
V o le i P r

mí

Vo le i A le v í

Vo le i C a d e t
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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 10 de juny, les noies del Benjamí de Volei i el Junior de Volei es van proclamar campiones de
Barcelona. Jugadores, entrenadors i pares estaven molt contents per l’èxit aconseguit en aquesta temporada.
El mateix 10 de juny els equips de Prebenjamí de futbol i Aleví de futbol també van disputar les finals de Barcelona. En aquest cas no van poder gunayar la final però el més important ja estava fet.
El 17 de juny, l’equip Benjamí de futbol també va disputar la final de Barcelona.
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

Vo le i B e n j a m í

F ut b o l A le v í

F ut b o l B e n j a m í

Vo le i J u n i o r
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V JORNADA ESPORTIVA A L’ESO
Els alumnes de l’ESO celebren la V 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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VII Festival de la cançó Santa R afaela
Concurs de composició i interpretació de 6è PRI i 1r ESO.
Els alumnes han tornat a participar al Festival i com cada any han demostrat el gran nivell. Felicitats a tots els participants.
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Discurs dels pares de 2n de Batxillerat a l’acte
de graduació a càrrec de Lolita Guerrero
Buenas tardes a todos.
En primer lugar me gustaría agradecer al colegio la oportunidad de participar en este día tan importante para nuestra hija Irene y sus
compañeros como es su Graduación. Agradecer el esfuerzo que han realizado y realizan los profesores en su educación.
Elegimos este colegio por su proyecto educativo, su orientación religiosa y porque no decirlo, por mi condición de antigua alumna y porque
en estas aulas se ha formado parte de mi familia.
Y parece que fue ayer……………. Cuando por primera vez entrasteis por la puerta del colegio, de la mano de vuestros padres, con la
incertidumbre de qué encontraríais entre estas paredes. Pues encontrasteis otra familia, la de vuestros compañeros y compañeras, la de
la comunidad religiosa y la de la comunidad educativa, una gran familia que os ha apoyado, os ha querido, y sobretodo que os ha hecho
crecer como personas.
Y parece que fue ayer………. Que empezabais a crecer, a decidir por vosotros mismos, a definir vuestro camino, a indagar en vuestro
futuro. Y escogisteis continuar, continuar estudiando en este colegio, continuar caminando todos juntos, con alegrías y con desencuentros,
como los que tiene la vida, pero siempre orgullosos de vuestro colegio.
Habéis llegado al fin de una etapa preciosa. Hoy se acaba una gran etapa en vuestra vida, una etapa mágica, en donde habéis estado acompañados en todo momento. Cerráis una etapa pero comienza otra, llena de ilusión, incertidumbre, inquietud y esperanza. Los cimientos
están ya construidos. Es el momento de desprenderse de este nido y de emprender el vuelo, a cada uno de vosotros os espera un vuelo
diferente, unos lo harán más largo, otros más corto, unos con más dificultad que otros, pero todos volaréis...
No olvidéis que a cada uno se os han dado unos talentos que los debéis de hacer rendir, unos talentos gratuitos, que no son del todo vuestros, son en parte prestados, y con la misma entrega que se os dieron, los habéis de devolver a la sociedad, para hacer de este mundo un
mundo más justo y más fraterno. Prepararos a conciencia, como habéis hecho hasta ahora, trabajad no pensando en vosotros mismos sino
pensando siempre en los demás. Buscad amistades que os reten e inspiren, que os ayuden y ayudar, nadie está aquí hoy por haberlo hecho
por sí sólo. Compartir. Éste es el mensaje que el colegio os ha querido transmitir en estos años, que nunca se os olvide.
Y si me lo permitís, también parece que fue ayer, cuando yo misma entré en este colegio, con las mismas ilusiones que vosotros, y crecí
aquí, y salí al mundo, y siempre me he sentido orgullosa de este colegio, mi colegio.
Y a vosotros padres, cuantos cumpleaños hemos celebrado juntos, fiestas y celebraciones. Cuantas horas en la puerta del colegio, esperando;
horas en el happy park de turno; excursiones familiares... Allí creció nuestra amistad. Nuestros hijos se han hecho mayores y con muchos
ya no nos vemos, pero como dice de San Agustín : “¿Por qué estaría yo fuera de tu mente, simplemente porque estoy fuera de tu vista?”.
Orgullosos estamos del esfuerzo que habéis realizado y ahora os espera el último peldaño, el último esfuerzo: la Selectividad, mucha suerte!. Después, el mañana, otra gran etapa: la universidad o la opción que hayáis escogido, también mucha suerte!.
EL MAÑANA ES VUESTRO, y nosotros, vuestros padres estamos aquí, a vuestro lado, como siempre, pero hoy emocionados.
Por último, me gustaría compartir un poema de la Madre Teresa de Calcuta, que me ha hecho reflexionar y aceptar, que nuestros hijos han
de seguir sus caminos; pero con la seguridad y convencimiento, de que, entre todos, hemos realizado un gran trabajo y están preparados
para afrontar un nuevo reto.
Dice así:
“Enseñarás a volar… pero no volarán tu vuelo
Enseñarás a soñar … pero no soñarán tus sueños
Enseñarás a vivir … pero no vivirán tu vida
Enseñarás a cantar …pero no cantarán tu canción
Enseñarás a pensar … pero no pensarán como tú.
Pero sabrás, que cada vez que ellos vuelen, sueñen, vivan, canten y piensen, … estarán en ellos la semilla del camino enseñado y aprendido”
¡ENHORABUENA A TODOS!
FAMILIA MOLINA GUERRERO

Barcelona, 23 de mayo de 2017
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VI Show solidari
Un any més un nombrós grup de pares i mares ha participat en el VI 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. 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 16 - 2 0 1 7
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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
Tenim dues quadrıcules amb alguns quadres transparents i altres negres, i una altra amb paraules, tal com apareix en la
figura de sota. Quina paraula llegirem si superposem exactament les dues quadrıcules sobre el full amb paraules?

a) Hola b) Neu c) Sol d) Pau e) Adéu

NIVELL MITJÀ
La Mònica tria 5 nombres diferents. Després multiplica cadascun d’ells o bé per 2 o bé per 3,i d’aquesta manera obté
cinc resultats. Quin és el nombre mínim de resultats diferents que la Mònica pot obtenir?
a) 5 b) 2 c) 1 d) 4 e) 3

NIVELL SUPERIOR
El producte de les edats (en anys) de quatre germanes és 882.Totes quatre han nascut en aquest segle i les quatre edats
són diferents. Quina és la suma de les edats de les quatre germanes?
a) 25 b) 31 c) 23 d) 33 e) 27

Solucions dels Enigmes del
número anterior

NIVELL FÀCIL
Fundació Educativa ACI
Col·legi Shalom

Solució: 30 ml

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

NIVELL MITJÀ
Solució: 10
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!

Info Shalom, 15

Solució : 60%
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Per pensar cinc minuts...
ACTIVA LA MENT: pìnta aquest dibuix, i després fes aquest SUDOKU:

SOPA DE LLETRES

L’objectiu es trobar 12 paraules relacionades amb l’estiu...
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