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Competències bàsiques de 4t d’ESO
Els dies 19 i 20 de febrer tots els alumnes de 4t han fet les proves que
valoren les Competències bàsiques. El primer dia s’han examinat de
Llengua catalana i de Matemàtiques. El dia següent s’han realitzat les
de Llengua anglesa i de Llengua castellana.

L’objectiu d’aquestes proves és valorar el nivell  de competència assolit en
aquests àmbits en acabar la Secundària obligatòria a tots els centres de
Catalunya.

A l’escola s’han realitzat sense cap problema, han vingut aplicadors externs
d’altres centres i alguns professors d’Els Arcs han estat examinadors a
altres escoles.

Els resultats finals arribaran cap a l’abril i els enviarem a les famílies.

Taller d’invertebrats a l’Aquàrium
Els alumnes de la matèria optativa de Naturals de 1r, ”Conèixer els
éssers vius”, hem fet una visita guiada i un taller d’invertebrats marins
a l’Aquàrium. 

La monitora ens ha explicat els diferents tipus d’aquari i ens ha parlat de
les adaptacions que tenen els organismes al lloc on viuen. Hem conegut
els aquaris mediterranis i els tropicals.

El taller d’invertebrats ha estat molt interessant. Hem treballat en grups i, a
partir de l’observació directa d’organismes vius, hem classificat i hem
identificat l’espècie que ens han donat, utilitzant claus dicotòmiques.
Després de la posada en comú, ens han deixat tocar alguns animals com la
botifarra de mar o l’holotúria, el cranc ermità, l’estrella de mar...

2n d’ESO anem a Collbató
El dia 21 de febrer els tres grups de 2n hem visitat les Coves de
salnitre de Collbató i hem fet un itinerari geològic. 

Hem recorregut un camí estudiant els materials geològics de diferents
parades per arribar a l’explicació de la formació de la muntanya de
Montserrat. També hem vist la cova per dins i els seus elements més
característics.

Ha estat una bona experiència veure les estructures càrstiques que havíem
treballat a classe. Mai més no se’ns oblidarà la formació d’una estalactita,
una estalagmita, una columna, una bandera, etc.

Ha estat un dia molt intens i interessant!

Port Vell de Barcelona
El dimarts 12 de febrer el Departament de Socials va organitzar una
sortida amb els alumnes de 3r al Port Vell de Barcelona.

La visita va constar de dues parts: una més teòrica orientada al
coneixement del sector serveis de la zona portuària. L’altra va ser més
pràctica i més lúdica ja que vam gaudir d’una passejada en veler des d’on
ens van ensenyar tot tipus de vaixells. També ens van explicar la
importància de les activitats econòmiques que es desenvolupen al Port de
Barcelona.

Amb aquesta sortida hem pogut comprovar la importància de Barcelona
com a ciutat portuària.

Concurs de traducció a la Universitat Pompeu Fabra
Aquest any, sis alumnes de 4t de Secundària del grup1 de Francès
s’han presentat al concurs de traducció organitzat per la Universitat
Pompeu Fabra el 21 de febrer 2014. 

Les bases del concurs han variat respecte al curs passat a causa de l’èxit
de participació que va tenir. Ara obliguen els professors de les escoles
participants a seleccionar un màxim de 6 alumnes.

Els nostres representants han estat els següents: Emma Dalmau, Gerard
Dueñas, Marcel Fernández de la Fuente, Marta Guilleumes, Mireia Martí i
Alèxia Palacín.

Félicitations !

Habilitats socials a 1r i 2n
Els alumnes de 1r i 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. Són positives les conductes que incrementen les possibilitats de
relacionar-nos més satisfactòriament amb els altres, com ara el contacte
visual, els gestos, l’escolta activa i interessada... També ens han explicat
com es pot arribar a una situació de buylling o assetjament.

Hem après que tothom és susceptible de millorar els seus coneixements en
habilitats socials mitjançant l’aprenentatge i l’entrenament.

 

I el curs vinent, què?
Una de les activitats de tutoria de 4t que té com a objectiu l’orientació
dels estudis futurs és la convocatòria d’unes taules rodones amb
pares i mares.

El dia 5 de febrer els pares que van participar pertanyien als àmbits
científic, de la salut, tecnològic i professional. I  el 14, es van centrar en els
camps humanístic, artístic, social i econòmic.

La col·laboració dels pares va ser molt alta i molt interessant. Els ponents
van explicar els estudis realitzats, les sortides professionals i en què
consisteix la seva feina actual. Vam poder comprovar que molts pares
coincidien en el mateix missatge: la flexibilitat, el treball en equip, la
formació contínua, la importància de les llengües estrangeres, la força de
voluntat, l’esforç...

Van ser dues tardes molt enriquidores!

Gràcies a tots!

Els alumnes tornen a l’escola  
Com a novetat dins de les activitats de tutoria de 4t, hem preparat una
taula rodona amb exalumnes el dijous 20 de febrer. La finalitat
d’aquesta activitat també ha estat l’orientació dels estudis futurs, però
des d’una òptica molt més propera als nois i noies. S’ha parlat sobre
diferents batxillerats i cicles formatius. 

Hem tingut la sort de comptar amb exalumnes de diverses promocions, que
han coincidit a insistir en els valors següents: l’esforç, la constància, el dret
a equivocar-se i a aprendre dels errors, la il·lusió i les ganes de tirar
endavant quan descobreixes el teu camí...

Els alumnes de 4t han valorat molt positivament totes les intervencions i,
com a escola, ens sentim molt orgullosos de la seva aportació.

Moltes gràcies Martina, Pol, Albert, Lluís, Maria i Sònia!

 

Per a una escola més sostenible  
Els ecodelegats de l’Agenda 21 continuen les activitats per fomentar la
sostenibilitat entre tots els membres de la comunitat educativa. 

Durant els mes el febrer s’ha fet el lliurament d’embolcalls reutilitzables per
als esmorzars, a tots aquells alumnes que -després de parlar-ho amb la
família- s’han compromès a utilitzar-lo. 

Els ecodelegats es reuneixen el primer i el darrer dijous de cada mes, en
hores d’esbarjo, de manera totalment voluntària.

Amb tant d’entusiasme per part dels nostres ecodelegats de ben segur que
faran una escola més sostenible!

 

Voluntariat al Banc dels Aliments
El dijous 27 de febrer, dos representats de cada classe hem anat a la seu del Banc dels Aliments, situada
a la Zona Franca, a fer de voluntaris i a observar el funcionament de l’organització.

La feina que hem fet ha estat muntar caixes de cartró i omplir-les d’aliments; en aquest cas, l’assortiment ha
estat tant de llaminadures com de sucs, o bé d’altres aliments bàsics com alguns llegums. Les caixes ja plenes
s’han precintat i col•locat en els palets per poder transportar-les fins als camions. Hem estat allà durant més o
menys dues hores, d’onze a una del migdia. 

Quan hem acabat d’empaquetar les caixes de cartró, en Claudi i en Toni, els voluntaris que ens ajudaven i
orientaven, ens han deixat entrar a la cambra de refrigeració que estava a -18ºC.

Per acabar, els alumnes que hi hem anat hem valorat la sortida molt positivament, ja que hem pogut veure com
funciona una ONG com el Banc dels Aliments.
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