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ALS QUATRE VENTS

celebrem LA TARDOR!
Com tots els anys, per a la festa de la tardor,  la classe de 6é som els  encarregats de preparar una xicoteta
obra de teatre per als companys d’Infantil i del primer cicle de primària. I vam fer “La Castanyera”.
Com molts volíem ser la castanyera, i… “xuplar càmera”, férem un càsting i tota la classe va ser jurat. Va
guanyar Nahuel, perquè va fer molt bé de velleta. Al final, vam participar quasi tots en l’obra.
Al final de l’obra cantarem la cançó de “La castanyera” on participaren també els xiquets i xiquetes
d’infantil i primària. Va eixir genial!

El dia 12 de novembre la classe de 2n d’E.S.O va fer una excursió pel riu
per a veure i prendre nota de les característiques de setze ponts. Al
principi de la ruta les estructures es diferenciaven més entre elles però,
a mesura que avançavem s’anaven pareguent uns ponts als altres. Tot
depén   de l’època i l’estil en que foren construïts. Hi havia alguns que
tenien unes escultures d’alt, també hi havia altre pont que tenia
gàrgoles. Cada grup s’organitzava d’una manera, per exemple, un feia el
dibuix, altre contava el pasos (que després amb la mesura del pas de un
de nosaltres, es mesurava aproximadament la distancia del va), altre feia
una foto a un company (que després, amb la mesura de l’alumne es
calculava l’alçada del pont), altre feia fotos des de diferents angles al
pont i entre tots completaven la informació.

 ESTUDIEM ELS PONTS DEL TÚRIA
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Com cada any, aquest dia,
recordem a les  dones víctimes de
la violència de gènere i treballem
per a erradircar-la. En les
diferents classes de l'ESO s'han
realitzat videos i cartells per a
concienciar el nostre entorn de la
necessitat d'acabar amb aquesta
xacra..
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CARRERA CONTRA LA LEUCÈMIA
Cada any es diagnostiquen a Espanya 1400 casos de càncer infantil
dels quals 300 són de leucèmia.
 

Els curs passat prop de 950 centres i més de 350.000 persones van
participar de la iniciativa “La Vuelta al Cole contra la Leucemia
infantil”, un projecte de la Fundació Uno entre cien mil.
 

Aquest 2019 la comunitat educativa de SOM ESCOLA s’ha unit a
aquesta carrera que té com a objectiu dues coses: la concienciació de
la societat envers d’aquesta malatia i recaudar diners per a la
investigació, ja que el 20% dels xiquets i xiquetes diagnosticats amb
leucèmia no sobreviuen.
 

Els alumnes pensem que es important donar visibilitat a aquesta
dolència ja que no se li dóna la importància que té al ser considerada
una malaltia de les anomenades rares. Per aquest motiu hi ha
fundacions i iniciatives privades que intenten millorar la vida dels
xiquets als hospitals i dels seus acompanyants i augmentar els fons
per a la investigació.
 

Fent events com aquest, volem també que les institucions públiques
recapaciten sobre a on s’han de  destinar els diners i a on no, és a dir,
reorganitzar o gestionar de millor manera   els pressupostos públics
així com la recaptació justa d’impostos per a una redistribució més
justa dels recursos de l’Estat.
 

No podem deixar que aquestos xiquets i xiquetes moren per culpa
d’un mal funcionament del sistema. Volem un 100% de curació del
càncer infantil!

En les eleccions del dijous 21 de
novembre al consell escolar han
eixit elegides les següents
persones: per l'alumnat ha
guanyat Raquel Ojeda, de 2n de
l'ESO; les professores Eva
Heredia i Carmen Alegre entren
com a representats del cos
docent i les mares Marta Vicó i
María Mercedes Arráez López en
nom de les famílies.

 

CONSELL ESCOLAR

El divendres 15 de novembre 3r
de primària vam anar al Museu
de les Arts i de les Ciències     en
el autobús de la EMT. Vàrem
visitar l’exposició “El bosc de
cromosomes”, hi havia un
laberint de cristalls, també hi
havia un esquelet que   podies
moure amb 2 botons i també un
joc d’espills que amb palanques
canviaven de posició i et veies
gros, prim, alt i baix. Ho vàrem
passar molt bé!

EL BOSC DELS
CROMOSOMES
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El grup d'arts escèniques de 4t de
l'ESO ha començat a representar,
per les classes de secundària, la
lectura dramatitzada de "La
Assemblea de les dones" de
l'autor grec Aristòfanes.
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