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Esmorzar de Nadal
Els alumnes de 4t, ajudats pels seus tutors, van organitzar l’esmorzar de
Nadal, el darrer dia del primer trimestre. Ens van oferir per menjar:
pastissos, entrepans, creps i crispetes; i per beure: sucs i refrescos.

Com es veu en les imatges, la decoració nadalenca no hi va faltar. El toc de
color dels barrets va animar el comiat del trimestre. També ens van venir a
visitar molts exalumnes que ens van posar al dia de les seves vivències
després d’Els Arcs.

La gran col·laboració i participació de tota l’escola van fer que els guanys
fossin significatius. La guardiola per al viatge es va omplint! Moltes gràcies a
tothom!

Experiències matemàtiques a la nostra escola
Durant la setmana del 20 al 24 de gener, hem exposat al vestíbul de l’escola els materials manipulatius que
vam elaborar els alumnes de la matèria optativa de reforç de matemàtiques de 2n i 3r d’ESO.

Amb aquests materials i a través de l’experimentació, hem comprès algunes curiositats i conceptes matemàtics i
volíem compartir-los amb els nostres companys.

Ens ha sorprès veure com nombrosos alumnes es dirigien amb interès cap a l’exposició per tocar, experimentar i
jugar amb els materials! Serà veritat que les matemàtiques poden ser divertides?

Lectures de francès
El Departament de Francès, per tal d’impulsar la lectura i adquirir més vocabulari, ha proposat una sèrie de
llibres amb CD, que estan agradant força.

Els llibres escollits han estat: JoJo de Rachel Barnes, Tresor de guerre de Dominique Renaud, On a volé Mona
Lisa  de diversos autors, Le Coeur Entre les Dents de Monique Ponty i Oscar Et La Dame Rose d’Eric-
Emmanuel Schmitt.

 

Xerrades Mossos d’Esquadra
Com cada any, han vingut els Mossos d’Esquadra per fer unes xerrades
a totes les tutories. A 1r i 2n, es van fer a finals de desembre i a 3r i 4t
s’han fet aquest gener.

A 1r, s’ha tractat la prevenció sobre l’ús de les xarxes socials d’Internet i els
seus riscs. S’ha informat sobre com es poden utilitzar aquests mitjans de
forma segura.

A 2n, s’ha parlat sobre les situacions de risc per a joves, la prevenció
d’infraccions, el consum de drogues, les conductes abusives...

A 3r i a 4t, s’ha treballat el tema de la prevenció d’infraccions dins i fora de
l’escola. També s’ha reflexionat sobre les conductes xenòfobes i la violència
de gènere.

Competició de bàsquet
Si fem una valoració del primer trimestre, podem dir que la segona fase
comença molt renyida:

- Els més petits de l’aleví ara iniciaran la seva aventura competitiva.
- El preinfantil i els equips femenins,  després d’una primera fase molt
exigent, lluitaran per mantenir-se.
- Els dos cadets tindran opció per competir per al Campionat de Barcelona
perquè han entrat als grups de nivell  1 i 2.
- El juvenil masculí d’exalumnes ja ha guanyat en la primera jornada al líder
de la primera fase.

Endavant!

Visitem el PRBB
Una sortida per ser més a prop dels avenços científics entre els animals
i els éssers humans

El passat 21 de gener, el grup de l’itinerari verd de 4t va anar a conèixer el
PRBB (Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona). 

L’activitat es va dividir en tres parts: la introducció, on ens van explicar què
investigaven, qui eren, què feien…. Després d’això ens vam dirigir a la tercera
planta, on vam dividir el grup. La meitat va visitar la planta on hi ha els
laboratoris de recerca i l’altre meitat va anar a un laboratori a observar una
màquina que era capaç de separar en mil·lèsimes de segon les cèl•lules que
volien estudiar. Després els grups es van intercanviar. Finalment, ens van
portar a la sala inicial on vam participar en un joc de rol que consistia a
defensar diferents postures.

Va ser una bona experiència. Vam poder aprendre coses noves i va ser
divertit veure com els companys defensaven idees bastant diferents a les
seves. Va ser una bona reflexió sobre la utilització dels animals en la recerca
biomèdica. 

 

Palau de la Música
El dilluns 27 de gener, la classe de 3r C i els instrumentistes de 3r A i B hem anat al Palau de la Música
Catalana per gaudir d’un concert en directe, interpretat pel virtuós violinista concertino Ara Malikian i
l’Orquestra Simfònica del Vallès.

El concert ha estat un espectacle molt entretingut, ple de sorpreses, com ara un ballarí de “zapateado” (estrena
d’obra), el solista que ha tocat el trombó de vares o l’escena còmica que s’ha produït durant l’ària de la suite núm.
3 de Bach, on els músics han fet veure que s’adormien i el percussionista els despertava sobtadament.

La interpretació ha agradat molt, sobretot el toc humorístic d’Ara Malikian: només ell  ja és tot un espectacle!

Activitats de meteorologia
Els alumnes de 2n de la MO de Naturals hem fet dues activitats molt
interessants.

El dia 13 de gener des del Servei Meteorològic de Catalunya ens van fer una
xerrada a l’escola ampliant els continguts treballats a classe. Va ser una
explicació mot interactiva perquè alguns conceptes ja els coneixíem i els
podíem comentar. 

Dies després, el dia 27 de gener, vam fer una sortida a l’Agència Estatal de
Meteorologia on ens van informar de la teledetecció i vam aprendre a navegar
per la web de l’AEMET. També vàrem fer un repàs veient els instruments de
mesura que s’utilitzen per fer una bona predicció del temps.

 

Recordem Nelson Mandela
A l’escola hem treballat la figura de Nelson Mandela des d’algunes matèries. Els alumnes de 3r han fet una
recerca de la dimensió mundial, tant històrica com ètica, d’aquest gran personatge.

Van investigar sobre la seva vida, la seva lluita des de la presó, la seva implicació en la política del seu país i la
repercussió internacional.

Van plasmar tot aquest recull d’informació en uns murals que després es van penjar al vestíbul de l’escola.

Aquí en teniu una mostra.
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