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Sant Jordi
El 23 d’abril, com cada any, hem celebrat els Jocs Florals de l’escola.
Tots els cursos han participat en la festa més viscuda del calendari
escolar. Aquesta vegada hem recordat la figura de Gabriel García
Márquez, mort recentment, i el centenari del poeta Joan Vinyoli.

A més del concurs literari de llengua catalana, castellana, anglesa i
francesa, també hi ha hagut el concurs de dibuix i pintura, fotografia
artística i matemàtica.

L’acte celebrat a la pista poliesportiva ha estat amenitzat per l’orquestra
d’Els Arcs, cada vegada més nombrosa i més completa.

També cal destacar l’organització de l’esmorzar a càrrec dels alumnes de
3r, que ja comencen a estalviar per al viatge de 4t. 

Totes les obres guanyadores es podran llegir a la revista dels Jocs Florals
de l’escola d’enguany. 

Esperem que us agradin tant com a nosaltres!

Lectura en veu alta
El dia 9 d’abril s’ha convocat una nova edició del concurs de Lectura
en Veu Alta en la qual també ha participat l’escola amb quatre
alumnes. 

Com a representant de 1r i 2n de Secundària, el Guillem Cerezo ha llegit
un fragment de Wonder de manera ben fluïda. El Marc Martínez, la Berta
Capilla i el Víctor Pàmies han estat els nostres escollits de 3r i 4t de
Secundària, que han llegit un text de Jules Verne.

El resultat ha estat molt satisfactori ja que els nostres portaveus han quedat
en segon lloc.

Moltes felicitats!

Palau de la Música
Els alumnes de 1r de Secundària vam anar al Palau De la Música a
escoltar un concert de jazz en directe a càrrec de la Big Band del
Taller de Músics de Barcelona. 

Uns ballarins dansaven al so de la música tot transmetent el “swing” i
d’aquesta manera les melodies eren més visibles.

La cantant, Suzanne Sheiman, que es va incorporar a meitat de l’obra va
realitzar una brillant interpretació de diferents gèneres musicals: gospel,
blues, ragtime...

Va ser una sortida plena de ritme!

Fem un herbari
El dia 9 d’abril els alumnes de la matèria optativa de naturals de 1r “El bosc: un ecosistema” vàrem anar
a Collserola a recollir mostres de fulles per fer un herbari. 

En arribar al Baixador de Vallvidrera vam seguir un camí on anàvem trobant plantes que tenien un número
penjat. Vam agafar 10 mostres i les vàrem posar amb paper de diari. En una fitxa preníem nota de cadascuna.
També portàvem una clau dicotòmica per començar a classificar allò que havíem trobat. 

Ara, a l’escola, acabarem de catalogar i ampliar la informació per tal que cadascú pugui muntar el seu herbari
com a projecte final d’aquesta matèria.

Una sortida molt interessant!

Concurs traducció de francès
El 21 de febrer, els alumnes del grup 1 de 4t ESO de francès es van
presentar al XIV Concurs de Traducció (FRANCÈS – CATALÀ) a la
categoria de Secundària, organitzat per la Facultat de Traducció i
Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra.

El lliurament de premis s’ha fet el 26 d'abril  a l'Auditori del Campus de la
Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra i ha estat presidit per la
Degana de la Facultat de Traducció i Interpretació.

Dos dels nostres alumnes, el Gerard Dueñas i la Marta Guilleumes, han
estat seleccionats i han quedat entre els 30 finalistes de 236 candidats de
69 centres públics, concertats i privats de tot Catalunya que s’han presentat
a la prova.

Felicitats! Ha estat un èxit ben merescut!

 

Un dia al TNC
El dia 3 d’abril, uns quaranta alumnes de 4t vam tenir l’oportunitat de realitzar una activitat singular que
ofereix el TNC als alumnes de Secundària.

Es tractava de presentar-nos el procés per arribar a representar una obra de teatre. Els alumnes, amb
l’assessorament d’un professional que els dirigia, van adoptar un rol diferent, des de dirigir a interpretar i vam
gaudir de petites representacions espontànies que en van sortir d’aquesta experiència.

A les cinc de la tarda, després d’aprofundir en tots elements teatrals, vàrem gaudir de la representació de Doña
Rosita la soltera, dirigida per Joan Ollé, que ha aconseguit un gran muntatge de l’obra de Federico García Lorca.

Van passar una jornada molt enriquidora i vam descobrir que tenim alumnes amb grans qualitats escèniques i
artístiques.  

Una trobada molt engrescadora
Més de 100 joves ens hem trobat a Sabadell a la IV Conferència Catalana “Tinguem Cura del Planeta” per
intercanviar accions de l’Agenda 21 i reflexionar sobre els canvis de cada centre escolar. 

Després de realitzar diverses activitats, els participants ens hem repartit en tallers per explicar les conclusions de
la jornada. Algunes de les propostes han estat les següents:

- Una flashmob que, juntament amb altres centres de tot Europa que participen en aquest projecte, s’executarà
el proper dia 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient.
- Un anunci perquè els centres s’animin a participar en aquesta acció conjunta.
- Una nota de premsa per resumir la jornada i fer-la arribar als mitjans de comunicació. 

El càlcul de la petjada ecològica de la trobada ha estat que de 858 kg CO2e, un 85% menys del que hauria
estat si no s'haguessin tingut en compte aspectes com el transport públic, ús de paper reciclat, selecció de les
deixalles, esmorzar ecològic i de proximitat, materials i embolcalls reutilitzats.

Mentrestant, el professorat ha realitzat una formació paral·lela. 

Els nostres representants han estat l’Andrea Witty, el Dídac Hispano i el Pol Jofre. A veure si els localitzeu a la
foto!

Museu de la Música  
Els alumnes de 3r A hem anat al Museu de la Música el dia 2 d’abril. L’objectiu de la visita ha estat
conèixer els diferents instruments de l’exposició i aprendre aspectes relacionats amb la música.

L’espai està molt ben organitzat i la guia ha explicat de forma clara i entenedora tota la informació.

Voldríem destacar la sala d’interpretació i de manipulació perquè hem pogut copsar més de prop els
instruments.

Ha estat molt interessant.

 

Sortida al Delta del Llobregat  
El dia 1 d’abril tots els alumnes de 1r vàrem fer la sortida de naturals al Delta del Llobregat. 

Els monitors ens varen venir a buscar a l’escola i amb dos autocars vam arribar al Delta. Vam fer tres grups,
cada un dels quals era acompanyat pel professor de naturals i un monitor. 

Va ser un matí molt profitós perquè vam veure diferents plantes adaptades al sòl salí com la salicòrnia, el
tamariu ... i vam creuar una pineda i vam arribar a la platja per observar les dunes que creixen sobre la sorra.

El que va ser més engrescador va ser l’observació dels ocells des del punt de guaita. Amb els prismàtics vam
veure una gran diversitat d’ocells. El que ens va sorprendre és que amb el terrabastall que fan els avions de
l’aeroport, els ocell estan molt tranquils i es deixen estudiar.

 

Torneig solidari 4x4
El diumenge 6 d’abril, l’equip juvenil i tots els entrenadors de vòlei d’Els Arcs van organitzar un torneig
4x4. 

L’èxit del torneig va ser rotund: 28 equips i més de 125 persones van passar el dia jugant a vòlei i gaudint del
sol. 

Durant el dia es van jugar més de 70 partits. Finalment, l’equip dels “Braperu” en un partit molt disputat, va
guanyar el seu rival “La Família”.

Es va aconseguir l’objectiu proposat: el que es va recollir amb aquesta gran festa de vòlei servirà per a
subvencionar el torneig de l’equip juvenil de l’escola en una competició que es jugarà a Andorra a finals de curs.

Moltes felicitats als entrenadors i als que vàreu col·laborar en aquesta gran festa de l’esport!
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