UN PETIT DESCANS
octubre

SORTIDA A PORT AVENTURA PER
HALLOWEEN
El passat 31 d’Octubre els nois i noies de 2n
ESO van anar a Port Aventura . Aquesta va ser
una excursió organitzada pels profes d'Anglès:
la Mariana, l’ Amparo i en Cristian.
Els alumnes s’ho van passar molt bé. No hi
havia molta gent a les atraccions, així que no
van tenir molts problemes per pujar-hi. Va ser
un gran dia per els nens i nenes de 2n ESO i per
als professors.

SORTIDA AL CINEMA AMB 1r I 2n DE BATXILLERAT
Els alumnes de 1r i 2n de Batxillerat van anar
el passat 31 d’Octubre al cinema Yelmo
Icaria de Barcelona a veure la pel·lícula
Searching en Anglès.
La pel·lícula tracta d’una noia de 16 anys que
desapareix. Després de 37 hores de no saber
res d’ella, en David, decideix buscar-la. És
amb l’ajuda del seu portàtil personal que
comença a rastrejar i a trobar algunes pistes
que el conduiran finalment a trobar la seva filla, la Margot.

TEATRE AMB BATXILLERAT: TERRA BAIXA
Terra baixa és una obra teatral del
dramaturg i poeta Àngel Guimerà, una de
les més populars de totes les que escrivia i
una de les més representades i traduïdes de
la llengua catalana, i ha esdevingut tot un
clàssic del repertori teatral català.
En Manelic encarna l’home simple que,
casat amb la Marta, es rebel·la contra el
poder de Sebastià, el terratinent, a qui acaba
matant retornant a la muntanya, lluny de
l’engany i la traïció. La Marta és un
personatge típic de Guimerà, un ésser
desarrelat i desvalgut, que adquireix consciència de la seva personalitat així que
posseeix una cosa seva: en Manelic. La dramatúrgia que proposa l’obra mostra els
conflictes entre els tres personatges principals: Manelic, Sebastià i Marta. Els
espectadors hi participen en la mesura que dos dels personatges (Manelic i Marta)
s’hi adrecen directament per explicar les seves il·lusions i descripcions.
El passat 29 d’Octubre, els alumnes de 1r i 2n de Batxillerat van anar al Teatre
Llevant de Granollers a veure l’obra. En primer lloc, van veure la representació, i un
cop finalitzat l’acte, van poder interactuar i debatre amb els actors sobre què els hi
havia semblat el muntatge i la feina dels actors. Alguns dels alumnes van poder
preguntar sobre aquells aspectes que els hi havien agradat més. Una bona manera de
treballar l'obra, en directe!

novembre
SORTIDA A LA TÈRMICA DE LA
ROCA UMBERT
La Tèrmica de Roca Umbert és el sector
que proveïa d'energia elèctrica i vapor a
l'antiga Fàbrica Roca Umbert de Granollers
des de principis de la dècada de 1950 fins al
1992, any en què es va tancar definitivament.
Generava energia elèctrica a partir de la crema
de combustibles fòssils, inicialment carbó, i
finalment fueloil o gas natural. Es tracta d'un
dels edificis de la seva classe en millor estat de
conservació a Catalunya. Actualment funciona
com a museu industrial integrada dins
l'equipament Roca Umbert Fàbrica de les Arts
i pertany a la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya. El dia 15 de Novembre a
les 12h, vint alumnes de 1r de batxillerat van anar a visitar l’antiga fàbrica de Roca
Umbert. Va ser una sortida organitzada des de el Departament de socials i
Tecnologia conjuntament, relacionada amb les matèries d’Història del món
contemporani i Tecnologia, amb l’objectiu de poder veure el patrimoni industrial
molt ben conservat, adient per exemplificar La Fàbrica de la Revolució Industrial i un
sistema tecnològic fabril.

IV CROSS ESCOLAR
El passat dissabte 17 de Novembre l’Omar Galdon
va organitzar per quarta vegada el cross escolar.
Els alumnes destacats en la línia de meta del IV Cros
Escolar Vilanova del Vallès: Santi Vallvé en categoria
Infantil Masculí i Izan Ramírez, 3r classificat en
categoria
Cadet
Masculí.
Enhorabona!!!
També amb la participació dels nens i nenes de 3r
ESO
ajudant
i
animant
als
corredors.
Va ser una gran experiència per tots els que han
participat, i si no hi has pogut córrer t'hi esperem
l’any que ve !!!

desembre
SORTIDA DE 4T ESO A MNACTEC
El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
(MNACTEC) aporta a la societat una extensa
proposta d'activitats orientades a afavorir la
transferència d'informació i coneixements de caràcter
científic i tecnològic, en el marc del patrimoni
industrial català. Any rere any, el MNACTEC i el
Sistema Territorial de museus i centres patrimonials
adscrits, posen a l'abast del col·lectiu educador una
variada oferta de visites, tallers, teatralitzacions,
exposicions... pensades per professionals de la
didàctica per donar respostes actuals
i vivencials a les necessitats
formatives dels nostres estudiants.
Hi han diferents activitats com:
Experimenta amb l’exposició ‘’perill
salvats per la tecnologia’’ , tecnologia
i innovació ‘’descobrim les màquines
de Leonardo’’, tecnologia i innovació
‘’taller de robòtica’’.
El passat dimarts 11 de Desembre
entre les 8 i les 14:30 h, els alumnes
de Ciències Socials van anar a visitar
aquest museu. L’objectiu era que els
alumnes poguessin veure com era
una fàbrica tèxtil a principis del segle XX. Durant la visita van poder veure com era el
procés tecnològic de la producció de teixits de llana, com s'organitzava la fàbrica,
quines eren les condicions laborals dels treballadors, etc. En acabar aquesta primera
part, els alumnes van poder gaudir d'un temps lliure per veure altres exposicions del
museu com les relacionades amb les energies, la col•lecció de motos i cotxes antics,
etc.
Va ser una experiència molt interessant, els alumnes van passar un bon dia.

TEATRE AMB 3r ESO: ETERN MECANOSCRIT
El passat 17 de Desembre l’alumnat de 3r ESO, arrel
d’haver llegit el llibre Mecanoscrit del segon origen de
Manuel de Pedrolo, va anar a veure Etern Mecanoscrit al
Centre Cultural de Granollers, una obra de teatre de la
companyia ‘La Impaciència’. L' obra està pensada per al
públic juvenil i adult. Preguntant a alguns dels alumnes
de 3er que hi van assistir comenten que, malgrat va ser
una obra interessant, en algunes ocasions es va fer una
pica "pesada" o "lenta". Es tractava de la selecció
d'algunes escenes, no de la representació de la historia
sencera i, potser, la falta de referents en escena va
dificultar que els alumnes poguessin seguir el fil. Tot i
així, la recomanen ja que afirmen que va ser
entretinguda i que van passar una bona estona.
L’Ariadna Herrero, professora de català i Coordinadora
Pedagògica del centre, també hi va assistir i assegura que va veure als alumnes molt
contents i en fa una valoració positiva, ja que a ella li va agradar.
Una manera diferent d'apropar-se a una de les lectures que els alumnes de 3er han
de treballar aquest any. En prenem nota!

SORTIDA A PERPIGNAN AMB ELS ALUMNES DE FRANCÈS
Perpinyà, aquesta ciutat tocada pel vent de
la Tramuntana ve a ser la porta d'entrada a
França. El centre de Perpinyà és
relativament petit i amb un mapa turístic
que es pot aconseguir a qualsevol hotel o en
l'àmplia oficina de turisme al Palau de
Congressos es pot tenir una visió àmplia
dels llocs més imprescindibles a veure a
Perpinyà. El Castillet és l'antiga porta al
centre històric de Perpinyà i el detall
arquitectònic que destaca en arribar a la
ciutat. Sens dubte, es tracta d'un punt
orientatiu i estratègic. La majoria d'hotels
queden portes enfora i el canal que solca la ciutat passeja davant del Castillet. Un
cop passada l'anomenada Porta de La nostra-me ens trobem al cor de la ciutat.
Aquest edifici de tons vermellosos va ser la primera porta de la ciutat aixecada durant

el segle XIV. Antigament va funcionar
com a presó i avui dia alberga el
museu d'història de la Catalunya
nord. A la nit s'hi poden veure unes
curioses llums vermelles i grogues,
que intenten emular la bandera de la
regió
i
decoren
l'edifici.
El passat dia 20 de Desembre,
l’alumnat de l'optativa de Francès de
3r i 4t va fer una sortida a aquesta
ciutat francesa, Perpignan. L’objectiu
de la sortida era interactuar amb
francesos/as, i millorar el nivell oral dels alumnes. La sortida de l’institut va ser a les
08:00h i es va arribar cap a les 11:00h. Un cop allà van fer activitats en les que havien
de
buscar
llocs,
demanar
informació,
escriure
algun
text,
etc.
Van arribar a Vilanova cap a les 19:00h del vespre. L'experiència va estar molt bé i va
ser una manera fantàstica d’acomiadar-se i de començar les esperades vacances de
Nadal.

