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Bon estiu!
El curs 14-15 ja s’ha acabat i una altra promoció de nois i noies s’acomiada de nosaltres. El temps ha 
passat volant, però ha estat un any intens i ple d’activitats diverses: Xerrades sobre el voluntariat del 
Casal dels Infants, internet segura, salut, sexualitat, civisme, ...; la recollida de menjar per al Banc dels 
Aliments, l’intercanvi amb l’escola de la Bretanya, les taules rodones dels pares de 4t, les recomanacions 
del Punt JIP...

També hem participat en diferents concursos com les Proves Cangur, Extraescolars, la lectura en veu alta, els 
Jocs Florals, el relat curt de la Coca-cola...

Per altra banda, hem ampliat la nostra formació amb la Setmana de la Ciència, els Treballs de síntesi, el viatge a 
Anglaterra i el programa “Créixer en/amb salut”.

I a més a més, hem tingut temps de divertir-nos amb el musical Mar i cel, la festa de l’escola, el taller de rap, el 
cinema, les rondalles, el taller de Joan Brossa i l’emotiu sopar de 4t.

El curs 15-16 ben aviat començarà; amb ell rebrem nous alumnes i nous reptes.

Molt bon estiu a tothom! 

Créixer en/amb salut
El divendres 5 de juny els alumnes de tercer d’ESO hem anat a una jornada dirigida als adolescents 
organitzada per l’Ajuntament de Barcelona, a la UIC. Ha durat un total de 6 hores aproximadament, durant 
les quals s’han realitzat diferents xerrades i tallers.

Cada grup/classe ha seguit un ordre diferent; així que tothom ha assistit a totes les xerrades i tallers: “Aixeca el 
cap” sobre els mòbils, els seus efectes i conseqüències; “Alcohol, tabac i drogues”, sobre aquestes substàncies 
addictives i “El teu menjar, el teu cos”, sobre els bons hàbits d’alimentació i les diferents malalties psicològiques 
associades.

Per últim, l’exnedador David Meca, amb més de 100 títols internacionals i molts rècords batuts, ens ha ofert una 
conferència interessantíssima sobre la superació i l’encarament dels reptes.

Seguidament, després d’una pausa ens hem dirigit als tallers: “Atrapats! Què sent un addicte?” i “Amiga 
Autoestima”; els dos han estat molt entretinguts, amens i formatius.

En conclusió, podem resumir la jornada en un gran dia de formació i aprenentatge. Estem molt agraïts a 
l’Ajuntament i a l’escola per haver proposat unes jornades tan enriquidores per a nosaltres. 

Gerard Martínez i Pol Jorquera

Les plantes aromàtiques de l’escola
Els departaments de Tecnologia, Ciències de la Naturalesa i Educació visual i plàstica col·laboren 
activament en l’etiquetatge de plantes aromàtiques. 

El passat mes d’abril i, tal i com ja vam anunciar, vam rebre (de la comissió Escoles+Sostenibles) una mostra de 8 
plantes aromàtiques per a l’escola. 

Des de la matèria optativa de naturals, els alumnes es van encarregar de plantar-les totes en el lloc més adequat 
del pati (ja sigui per a protegir-les dels jocs dels adolescents, o per a proporcionar-los les condicions ambientals 
òptimes).

Tot seguit, des del departament de Tecnologia, es van crear uns rètols de fusta per a etiquetar-les.

Finalment, des d’Educació visual i plàstica s’han pintat els cartells amb els noms científics de cada planta.

Tot l’alumnat, en especial els ecodelegats, estem molt contents de la feina realitzada. 

Es pot millorar l’ortografia sense esforç?
El dia 25 de juny a la sala Joan XXIII del CIC, tots els mestres i professors de la Fundació Els Arcs hem fet 
una formació per tal de treballar d’una altra manera l’ortografia. Aquest és un tema transversal que és 
recurrent en totes les etapes educatives.

En Daniel Gabarró ha estat l’especialista que ens ha fet el curs. Tal com ell mateix es defineix, “professionalment 
és empresari, escriptor, conferenciant, formador, diplomat en direcció i organització d'empreses, mestre, 
psicopedagog, llicenciat en humanitats, diplomat en direcció, expert en PNL i exprofessor de la Universitat Ramon 
Llull i de la Universitat de Lleida.” 

Hem pogut comprovar les fases que hem de seguir perquè els nostres alumnes millorin la memòria visual, element 
clau per a la millora de l’ortografia. També ens ha donat estratègies per poder aplicar a totes les àrees i per 
treballar la intel·ligència emocional.

Ha estat una tarda molt amena i profitosa! 

Ensobrada solidària
Aturem les classes per col·laborar amb el Casal dels Infants amb un somriure.

El dia 15 hem fet la darrera ensobrada d’aquest curs. Els voluntaris del Casal dels Infants han repartit a cada 
classe la informació que volen enviar per iniciar la campanya d’estiu. Amb el lema “Sóc somriure” que surt en els 
tríptics, expliquen que “el Casal no tanca per vacances” i demana si “Ens ajudes a omplir-lo de somriures?”

A les 9h del matí, cada curs ha començat a treballar, ensobrant i etiquetant, de forma organitzada i en equip. 
L’eficiència ha estat clau perquè abans de les 11h s’acabés tota la feina.

Esperem que amb aquesta col·laboració, la tasca del Casal dels Infants aconsegueixi la major difusió possible. 

Fem la festa del Medi Ambient
El passat 18 de juny, com ja va essent tradició a l’escola, vam celebrar la Festa del Medi Ambient.

Aquest any, per variar una mica el format de la festa d’edicions anteriors, vam organitzar tots els espais de l’escola 
en diferents tallers organitzats pels professors de l’escola o per professionals especialistes en algun tema 
mediambiental.

D’aquesta manera, vam comptar amb la participació de Manel Rivero, coordinador tècnic de l’àrea escolar i lúdica 
d’Intiam Ruai, empresa destinada a l’eficiència energètica i les energies renovables. En Manel, d’una manera 
totalment pràctica, va demostrar el consum innecessari que generen molts dels aparells que ens envolten, fins i tot 
quan no els utilitzem.

Cal esmentar també el taller que en Federico Bogdanowicz, de la Fundació Jane Goodall, va conduir per mostrar 
la feina que aquesta entitat porta arreu del món en la lluita per a la salvació dels ximpanzés i amb la qual hem 
estat col·laborant durant aquest curs.

Però igualment interessants van ser la resta de tallers: el de xapes que ens proporciona el punt Jip, els cotxes 
amb globus, els moneders, les joies amb material reciclat, les disfresses, el ball, els instruments, el documental, 
etc.

La festa del medi ambient és una festa de tots i on col·laborem tots, ecodelegats, professors, alumnes de 4t que 
fan de monitors, etcètera. No se’ns acut una manera millor de tancar un curs on la conscienciació per tenir cura 
del medi ambient ha estat present en el nostre dia a dia! 

Idiomes a Els Arcs
L’11 de juny hem celebrat la 1a International Gymkhana de l’Escola Els Arcs. Els alumnes de 2n d’ESO han 
participat activament en totes les proves que han estat tant físiques com relacionades amb les llengües 
francesa i anglesa. 

Imagineu-vos dient un embarbussament en francès tot menjant una magdalena! Què vol dir FYI en anglès? I com 
no podria ser d’una altra manera hem acabat amb la tradicional cursa de sacs.

FIRST
El divendres 12 de juny un grup d’alumnes de 4t d’ESO s’ha presentat a l’examen oral del First Certificate. L’han 
fet a la seu del British Council del carrer d’Amigó i han sortit molt contents i motivats. La prova escrita ha estat 
aquest dissabte 13 de juny al CIC. Cap a la primera quinzena de juliol en rebrem els resultats. 

DELF
El dissabte 6 de juny, els alumnes de 4t d'ESO de l´escola dels grups 1,2 i 3 s´han presentat a les proves escrites 
del DELF que han tingut lloc al Lycée Français de Barcelona. Tot i els nervis previs, han sortit contents i confiats.
Esperem que les proves orals, els vagin igual de bé.

Molta sort! 

Esports a Els Arcs
Bàsquet

Hem aconseguit el doblet amb les dues finals de bàsquet.
El dissabte, al pavelló de la Mar Bella, els nostres equips d’Els Arcs, Juvenil i Junior, després d’haver-se classificat 
com a primers del seu grup han disputat la final per aconseguir la copa.
Els partits han estat molt emocionants, sobretot el Júnior, que s’ha acabat imposant per 5 punts.
El Juvenil, després d’haver arribat a tres semifinals, han aconseguit la victòria merescuda.
Moltes felicitats i dues copes més cap a casa. 

Voleibol

Han estat esplèndides les nostres jugadores al torneig de vòlei platja.
Distribuïdes en quatre espais, davant del pavelló de la Mar Bella, infantils, cadets i juniors han jugat el que ja s’ha 
convertit en un clàssic del mes de juny.
Amb el mar a prop i un temps fantàstic, han jugat un torneig amb diferents partits cada setmana. Han aconseguit 
arribar a la final.

Un altre èxit esportiu

Les jugadores de voleibol han tornat a jugar el clàssic d’Andorra i aquest any les cadets han guanyat la final.
Aquest torneig, que es juga l’últim cap de setmana de juny, cada cop té més capacitat de convocatòria. Si fins ara 
només hi han anat els equips júnior i juvenil, ara s’hi han afegit les cadets amb un èxit rotund.
L’equip juvenil ha lluitat pel tercer lloc i les cadets han aconseguit el primer.
Una altra copa.

Felicitats noies! 
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