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Bon Nadal
Com cada any, els alumnes de primer hem fet unes nadales per desitjar unes bones festes a tothom.

Des de les classes de català, hem treballat la poesia i els recursos estilístics. Cadascú de nosaltres hem
aprofitat el que hem après i hem creat unes nadales ben originals, tant pel que fa al contingut com a la part
artística. Tot el vestíbul ha quedat ben guarnit amb aquestes postals que anem llegint quan entrem a l’escola.

Com a mostra, us volem felicitar el Nadal amb aquesta composició de la Mar Vilaplana, de 1r A.

Sabem relacionar-nos?
Els alumnes de 2n de secundària hem assistit a unes xerrades sobre
les habilitats socials. S’han realitzat a Can Castelló, centre cívic amb el
qual compartim iniciatives i experiències des de fa temps.

L’activitat ha estat dinamitzada pels professionals del Centre de Salut de
Sarrià-Sant Gervasi: Juanjo Gil i Rocio Casañas. 

Ens han donat estratègies per a millorar les habilitats socials i el tracte
personal. També ens han explicat com es pot arribar a una situació de
buylling o assetjament entre companys. En aquest sentit hem vist que un
dels problemes és la dificultat per veure la línia vermella que diferencia el
que considerem una broma sense importància del que és un maltractament.
La diferencia és clara: en una broma tothom riu, però en el bullying hi ha
una persona que NO ho fa.

Prenem consciència de les conductes de risc
Els alumnes de 3r de secundària hem assistit a unes xerrades sobre
conductes de risc dels adolescents. S’han realitzat al centre cívic de
Can Castelló i l’activitat ha estat conduïda pels professionals del
Centre de Salut de Sarrià-Sant Gervasi: Juanjo Gil i Rocio Casañas.

S’ha fet referència a conductes evitables que poden tenir conseqüències
negatives en la salut física i emocional de les persones. 

Amb una exposició clara i entenedora ens han explicat com poden afectar-
nos les alteracions en els hàbits d’alimentació, del descans i de l’exercici
físic, així com també de les conductes relacionades amb el consum de
substàncies tòxiques i de les pràctiques sexuals sense protecció.

Anem a urgències!
El passat 17 de desembre, els alumnes de 4t d’ESO de l’escola Els Arcs vam participar en les 13es
Jornades d’Apropament de l’Hospital a l’escola, organitzada per l’Hospital Clínic.

El programa comptava amb la presentació de la Jornada a càrrec dels doctors Miquel Sánchez i Òscar Miró,
metges d’urgències de l’Hospital Clínic.

Tot seguit, responsables del Clínic del 061 i una metgessa de família ens vam explicar com s’organitzen les
urgències a Barcelona, el seu funcionament a un hospital de referència, com funciona un ambulatori i el 061.

Després d’una pausa, van continuar les taules rodones on ens van exposar les principals urgències de la gent
jove ateses a l’hospital. D’aquesta manera, el doctor Alonso ens va presentar les urgències mèdiques per
drogues; el doctor Salvi Prat, les traumatològiques per accidents de trànsit;  la doctora Plana, les psiquiàtriques
(anorèxia nerviosa) i la doctora Alonso, les ginecològiques.

Va ser una jornada dura, però necessària.

El Punt Verd Mòbil Escolar (PVME) ens visita
Un cop al trimestre, i seguint l’organització feta durant els cursos anteriors, ens visita el punt verd mòbil
escolar.

El vehicle s’aparca durant les primeres hores del matí just davant de l’escola i tots els alumnes de l’escola, de
manera ordenada, poden sortir de l’aula per a deixar-hi aquelles deixalles especials que generem a l’escola o
que alguns porten de casa.

Pels alumnes de primer i segon és una bona oportunitat per a conèixer els punts verds mòbils i comprendre la
necessitat de fer una bona recollida selectiva.

Els alumnes de 4t de la matèria optativa de Medi Ambient aprofiten per recollir les deixalles especials fetes
exclusivament a l’escola.

Esperarem la visita del punt verd mòbil durant el segon i tercer trimestre.

Tots som voluntaris
El 5 de desembre, de 9 a 11h del matí tota l’escola ha aturat les
activitats habituals per col•laborar amb el Casal dels Infants.

Com cada final d’any, aquesta entitat envia fulletons informatius per recollir
fons per a la seva campanya de Nadal. Aquesta vegada el lema és
“L’educació és una necessitat bàsica”. Tal i com diuen els del Casal,
“Sumem esforços per la igualtat d’oportunitats”. 

La nostra feina ha consistit a ensobrar la informació del Casal i posar les
etiquetes corresponents. Alumnes i professors s’han organitzat molt bé i
han aconseguit tancar 35.400 sobres que arribaran a 35.400 destinacions.

Justament el 5 de desembre és el dia del voluntariat i aquesta és la nostra
manera de contribuir-hi.

Sumem tots esforços per la igualtat d’oportunitats!

 

Ens escoltem?
El 2 de desembre el conjunt de delegats de l’escola Els Arcs s’han reunit amb tots els tutors de l’escola i
l’equip directiu per posar en comú tot allò que ens interessa.

Prèviament, els alumnes havien treballat a les seves classes qüestions que consideraven més rellevants com
peticions, queixes o aspectes positius. Els delegats són els encarregats de transmetre a la resta de
representants, tutors i equip directiu les aportacions de la seva classe. És una gran responsabilitat i alhora una
bona oportunitat.

Algunes de les demandes més reiterades van ser la d’una millor organització dels exàmens i deures, per evitar
etapes massa denses, i l’agraïment de les activitats organitzades durant la setmana de la ciència. 

Va ser una bona jornada!

Learning Analytics per a secundària
L’escola els Arcs participem en el projecte de Learning Analytics que, des de la Facultat d’Informàtica de
la UPC i el Departament d’Ensenyament, han iniciat per a avaluar la motivació de l’alumnat de
secundària.

Learning Analytics  o analítiques d’aprenentatge és un camp de recerca internacional en plena eclosió que es
basa en l'ús de dades i models per a conèixer millor el procés d’aprenentatge dels estudiants i així poder incidir
en el seu progrés i rendiment. 

Un grup de professors, coordinadors del Moodle i el director de l’escola vam assistir el passat 17 de desembre a
la segona reunió per començar a treballar amb les dades.

És un projecte pilot molt engrescador amb què esperem reconèixer patrons d’aprenentatge dels nostres alumnes
per poder ajudar-los a millorar en el seu comportament davant l’estudi i la motivació.
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