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Jocs Florals Barcelona

Com cada any, els treballs guanyadors dels Jocs Florals de l’escola en llengua catalana han estat
enviats al districte de Sarrià-Sant Gervasi per tal de participar en la festa literària del barri.

Aquest curs tres alumnes de l’escola han estat guardonats amb el Premi Districte: en la categoria de poesia
catalana de 1r, la Laia Sabaté, en la categoria de prosa catalana de 1r, l’Arnau Velàzquez i, en la categoria de
poesia catalana de 4t, l’Enric Ballera.

A més, cal destacar que l’Arnau Velàzquez ha guanyat el Premi a la millor narració de primer cicle de
Secundària Obligatòria de la ciutat de Barcelona, que es va lliurar en un acte al Saló de Cent de l’Ajuntament.

Moltes felicitats!

Col·laborem amb el Casal dels Infants

El passat dimarts dia 11 de juny, tota l’escola vam participar
col·laborant amb el Casal dels Infants, de 9 a 11 del matí.

La tasca a realitzar va ser col·locar dins dels sobres la correspondència de
les activitats de l’estiu que organitza el Casal.

En dues hores, treballant amb rapidesa i eficiència, els alumnes i els
professors vam poder acabar la feina i vam assolir l’objectiu proposat.

Esperem que el nostre suport serveixi perquè molts infants puguin gaudir
d’un estiu millor.

Cloenda Agenda 21 escolar

El ecodelegats de l’escola, acompanyats per la Cecília Mas i la Mercè Arbonés, professores responsables
d’aquesta activitat, hem assistit a l’acte de cloenda de l’Agenda 21 que s’ha celebrat a l’edifici Vèrtex de
la Universitat Politècnica de Catalunya.

Cada escola que hi ha participat ha presentat el seu projecte i ha respost als dubtes que el públic ha plantejat.
Després ens han ofert un esmorzar i uns músics han interpretat peces amb instruments de materials reciclats.

Ha estat una experiència molt interessant i ja comencem a tenir “ecoidees” per al curs vinent.

La Bisilla

Els alumnes de 1r de secundària han participat al primer concurs
internacional d’invents organitzat pel MIBA (Museu d’idees i invents de
Barcelona). Havien de crear un objecte real que fos divertit ,  construir un
prototip i gravar la seva presentació en un vídeo que trobareu en aquest
enllaç:http://www.youtube.com/watch?v=ePUixfHG0_Q

Entre totes les propostes que es van presentar a l’assignatura de Castellà,
els alumnes van triar “LA BISILLA”, creada per Martí Oró i Arnau Velázquez
(de 1r ESO A).

Us felicitem per la vostra imaginació!

 

Treballem les habilitats socials

Els alumnes de 2n d’ESO hem assistit a unes xerrades sobre les habilitats socials que han fet a Can
Castelló.

Els psicòlegs Juanjo Gil i Rocio Casañas ens han explicat què és l’empatia, la capacitat d’imaginar com se sent
l’altra persona i d’adequar la nostra interacció segons el seu estat d’ànim. Ens han donat estratègies per establir
unes bones relacions personals, saber com expressar-nos de forma adequada i interpretar els missatges que
rebem dels altres, ja siguin verbals o gestuals.

Tots vam valorar molt positivament les xerrades que es van portar de forma molt dinàmica i entenedora.

 

Visitem el Casal dels Infants

Un grup d’alumnes de 3r d’ESO, acompanyats de tres professors, vam
anar a conèixer de prop el Casal dels Infants.  Quan vam arribar, vam
visionar un vídeo on s’explicava el funcionament del centre i el tipus d’ajuda
que es necessita. Ens hagués agradat molt poder veure els nens i les
nenes, però en aquell moment no va ser possible.

Tots vam valorar molt positivament aquesta activitat, ja que vam poder
copsar que a Barcelona hi ha realitats molt diferents a la nostra.

Gràcies al que ens van explicar, alguns de nosaltres hem decidit fer de
voluntaris aquest estiu. Ja estem esperant amb il·lusió saber com podrem
col·laborar.

 

Festa de fi de curs  

El passat 20 de juny a la tarda vam celebrar la festa de l’escola. Va constar de dues parts. Primer vam
celebrar la festa del medi ambient amb proves divertides i tallers entretinguts organitzats per professors i
alumnes de 4t. Després, els alumnes de 3r ens van preparar un berenar ecològic, variat i de qualitat que van
poder provar també els pares que ens van visitar. A la segona part,  l’AMPA va oferir diverses activitats lúdiques
com el toro mecànic, el futbolí humà, el taller de grafitis...

Va ser una tarda intensa i memorable!

 

Fem teatre a l’escola  

El dijous 20 de juny a les 6 de la tarda, dins de les activitats
programades per la festa de fi de curs, els alumnes que han fet
l’extraescolar de teatre van interpretar l’obra Romeu i Julieta.

El públic assistent, familiars, companys i professors, van quedar
impressionats per la bona actuació.

Aquesta activitat, que es porta a terme cada dijous a la tarda a l’escola, és
molt ben valorada pels alumnes i la professora que l’organitza, l’actriu Lara
Correa, n’està molt satisfeta.

 

L’esport a la festa de fi de curs  

El mateix dia de la festa de fi de curs es van fer diverses activitats relacionades amb les extraescolars
que ofereix l’escola.

En esport es va oferir un campionat de tennis taula i de tirs de bàsquet. Es va poder copsar el bon nivell
esportiu dels participants i fins i tot es van repartir medalles entre els guanyadors.

 

Comiat de 4t d’ESO  

El passat 14 de juny vam fer el comiat de 4t d’ESO. Professors, pares i alumnes ens vam reunir a les nou
del vespre a l’escola per sopar i compartir una estona plegats.

L’AMPA de l’escola va oferir un pica-pica molt bo i després alguns alumnes van interpretar diverses peces
musicals i de dansa. Els pares van regalar un petit obsequi de record per a cada alumne i, també, els alumnes
van tenir detalls per a tots els seus mestres.

Per finalitzar, tots els alumnes van fer un ball amb la cançó Infinity del grup Guru Josh and Project.

La part artística de la festa va ser dirigida i organitzada per les nostres professores de música i d’educació visual
i plàstica, la Iolanda Tarrat i la Mercè Arbonés.

Va ser un comiat molt emotiu.

Que tingueu molta sort!

 

Salvador Espriu i el nostre 4t  

EL MEU POBLE I JO
(Salvador Espriu)

Bevíem a glops 
aspres vins de burla 
el meu poble i jo. 

Escoltàvem forts 
arguments del sabre 
el meu poble i jo 

Una tal lliçó 
hem hagut d’entendre 
el meu poble i jo 

La mateixa sort 
ens uní per sempre: 
el meu poble i jo. 

Senyor, servidor? 
Som indestriables 
el meu poble i jo. 

Tenim la raó 
contra bords i lladres 
el meu poble i jo. 

Salvàvem els mots 
de la nostra llengua 
el meu poble i jo. 

A baixar graons 
de dol apreníem 
el meu poble i jo. 

Davallats al pou, 
esguardem enlaire 
el meu poble i jo. 

Ens alcem tots dos 
en encesa espera, 
el meu poble i jo. 

EL MEU QUART I JO
(plagi)

Coneixíem junts
Companys d’altres llocs
Els meus alumnes i jo.

Escoltàvem atents
Lliçons i més lliçons
Els meus alumnes i jo.

Dels nostres errors
Hem hagut d’aprendre
Els meus alumnes i jo.

El mateix desig
Ens ha unit per sempre
Als meus alumnes i jo.

Professor, és així?
Som incansables
Els meus alumnes i jo.

Tenim la intenció
De ser encara millors
Els meus alumnes i jo.

Salvarem els records
De la nostra veritat
Els meus alumnes i jo.

Mantindrem l’interès
De lluitar per l’esforç
Els meus alumnes i jo.

Acabat aquest temps
Mirarem el futur
Els meus alumnes i jo.

Ens alcem tots dos
En eterna il·lusió
El meu quart i jo.

 

Voleibol Els Arcs. Temporada 2012-2013  

Per primer cop l’escola comptava per a la competició escolar amb tres equips: Infantil Femení, Cadet
Femení i Juvenil Femení.

Les noves jugadores de l’Infantil Femení afrontaven la seva primera competició amb moltes ganes i il·lusió. Van
fer una gran segona volta on van guanyar cinc partits i un d’ells contra les líders de la competició. En el
Campionat de vòlei platja, han aconseguit una meritòria segona plaça.

L’equip Cadet Femení va participar en les dues lligues del CEEB i també en la del Campionat de Barcelona de
vòlei platja.. En aquest darrer van acabar en 4a posició. Han fet una molt bona temporada.

L’equip Juvenil Femení, el més experimentat de l’escola, ha realitzat una gran temporada: va acabar la 1a volta
en 2a posició i es va guanyar el dret de jugar la lliga que classifica per al Campionat de Barcelona amb els
millors equips de la ciutat. Va aconseguir una meritòria 3a plaça al torneig de Tossa de Mar i també la 3a posició
al Campionat de Barcelona de vòlei platja.

Endavant amb el vòlei!

 

BONES VACANCES!  
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