TERCER D’ESO VA AL PICALLETRES
El dia 12 de novembre el nens i nenes de 3r ESO van
assistir al concurs de PICALLETRES.

A

quest concurs es basa en un
concurs de Produccions
Audiovisuals Antàrtida per a
diferents televisions i ràdios amb
la col·laboració de la Xarxa de
Comunicació Local de Catalunya i
el suport de l’Institut d’Estudis
Catalans. Aquest programa va
emetre per primer cop l’any 2006 i
fou presentat per Lluís Gavaldà a
TV3. Aquest concurs es basa en
lletrejar paraules de dificultats
ortogràfiques que estan agrupades
en diferents nivells depenent de la
seva dificultat. Hi han sis nivells
diferent puntuats (10, 20, 30, 40
punts) i un nivell extra de 100
punts pels que han contestat bé
l’última paraula. Nivell 1: Fins a
deu lletres, 10 punts. Nivell 2:
Fins a dotze lletres, 20 punts.
Nivell 3: Més de dotze lletres, 30
punts. Nivell 4: Més de dotze
lletres, dièresis i guions, 40 punts.
Nivell extra: 100 punts.
El dia 12 de novembre els nois i
noies de segon d’ESO, van poder
participar en aquest concurs,
primer va anar la classe de segon
d’ESO A, a les 9.00 AM i la classe
de segon d’ESO B va assistir a les
10.00 AM.
La classe que va assistir a les
9.00 AM va durar ben poc en
aquest concurs ja que els van

eliminar a la primera contra el
Vallbona. Pel contrari la classe
que va anar a les 10.00 AM van
aconseguir la victòria contra el
Col·legi Jardí a més a més
d’arribar als punts necessaris per
poder tornar a assistir a les
semifinals amb la suma de 680
punts de 700, aquesta puntuació
els va fer situar-se en primer lloEl
dijous, dia de les semifinals, van
tornar assistir al Picalletres mes
contents ja que anaven en cap.
Aquest cop els va tocar competir
contra el Tiler, que venien des de
les Franqueses. Aquest cop,
malgrat ament van tenir-se que
acomiadar d’aquest concurs ja que,
tot hi haver resistit fins al final,
van acabar perdent tot i que va ser
un desenllaç realment intents
perquè la victòria se’ls va quedar a
vint punts, tot i que la suma de
punts aquest cop va ser bastant
més baixa ja que totes les paraules
van ser realment més difícils que

l’últim cop .

EXPOSICIONS A L’ASSIGNATURA DE
XINÈS
Aquest any, l’escola Cervetó fa una nova assignatura:
xinès. Aquesta es realitza des de 1r d’ESO fins a 4rt d’ESO.

E

ls alumnes de 3r d’ESO
realitzen diferents
exposicions sobre la cultura Xinesa.
Els alumnes tenen curiositat
sobre perquè fan aquestes
exposicions, creia era perquè
sàpiguen mes sobre aquella
cultura i realment estava en lo
cert. És una forma de tindre
interès sobre allò perquè no es el
mateix que posar-se a estudiar i
d’aquesta manera ens ho podem
passar millor i aprendre el mateix.
Jo al tenir curiositat li vaig
formular una sèrie de preguntes i
una d’aquestes va ser que si
tindria temes suficients per quants
alumnes te? i ella va contestar que
si ja que hi ha temes sobre la
història sobre la tradició,
lingüístics religiosos, i un munt de
temes mes.
Jo crec que no dona molta feina fer
aquestes exposicions ja que no te
que ser molt llarga i te que durar
uns 5 minuts, axis que est te que
resumir una miqueta. També pots
portar un suport com pot ser un
mural o un PowerPoint. També li
vaig preguntar que si hauríem de
parlar alguna cosa amb mandarí i
va dir que no era necessari ja que

encara no aviem preparat res
oralment.
Les exposicions les valora amb el
contingut que, si es correcte i si es
de bona qualitat, també si ens
sabem expressar davant de tota la
classe, etc. Com em va dir ella no
es el mateix llegir d’un paper a
saber-ho preparat posteriorment.
A mi em sembla be que fem aquest
tipus de coses perquè es mes
divertit que estar prenent apunts
tota la hora i després fer un
examen. També prenem mes
atenció a un alumne que a un
professor.

Libres de Xinès

LA CASTANYADA ARRIBA A
L’ESCOLA CERVETÓ
Quan arriba la tardor i arriba al fred, la castanyada visita
l’ escola Cervetó. Tot primària, des de 3P fins a 6é,
preparen una festa per celebrar la castanyada.

L

a Castanyada és una festa
popular
en
els
Països
Catalans, tot i que en molts llocs
s'ha perdut a aquesta tradició. A
Catalunya, es celebra el dia de
Tots Sants, entre 31 d’octubre i l’1
de
novembre.
Mentrestanta
primària es preparen balls per
poder fer-los a l’escola el dia de la
Castanyada. Les classes de P3, P4
i P5 ballen cançons típiques de la
Castanyada, com per exemple la
Castanyera i el Bolet petitó. Els de
1r i 2n ,3r i 4t 5é i 6é .Però el final
no es va poder ballar, perquè va
ploure i es va haver de cancel·lar.
I a la escola Cervetó es permet
celebrar la castanyada perquè es
una festa tradicional catalana que
l’escola vol conservar i treballar les
danses tradicionals, les seves
cançons antigues i els costums
propis.
També els alumes de 4 de
priamria junt amb al P4,és van
reunir per fer 50 anys, que estan
al vestíbul, decorats amb fulles.
Van portar fulles i unes van per
posa-les a dintre del 50.Van agafar

una fulla cada parella de 4 i de P4
i les van anar posen 4t A va fer el
0 i 4t B el 5.Tots els nen i nenes
s’ho van passar molt bé i els hi va
quedar molt bé.

Aquí es veuen els nens de P3
practicant el ball a la classe

ENTREVISTA PROFESORA XINES
La Marta Felip Pinyana inicia una nova llengua, el xines,
viu actualment a Bigues i Riells i aquest any inicia amb la
escola cervetó aquesta nova assignatura
Des de quan parles xines?
Des de el 1995 vaig començarà a
parlar xines
2. Perquè ets professora de
xines?
Perquè m’agrada
3. Es el idioma que mes
t’agrada?

8. Et sents acollida a la escola
cervetó?
Si, molt
9. Estàs feliç per treballar a la
escola cervetó?
Si, molt
10. Et sents còmode a la escola
cervetó amb els alumnes i mb
els

M’agraden tots els idiomes en
general
4. Com e que parles xines?
Perquè volia parlar una llengua
exòtica i els meus pares em van
animar
5. Quants llocs has treballat?
Ha tingut 6 professions diferents
6. I quines son les ultimes
profesions que has treballat?

professors?

Interpeta i guia

Si, també

7. D’on ets?
De Badalona

