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Trobada de l’escriptora amb 6è

Com cada any, els cursos de 6è de les escoles de primària de la
nostra fundació (Lys, Nausica, Peter Pan i Reina Elisenda) s’han reunit
a Els Arcs per participar en el fòrum de l’escriptora Núria Pradas.

La novel·la triada enguany ha estat Lior,  que pertany al gènere de ciència-
ficció. Durant uns mesos tots els alumnes de l’últim curs de Primària han
llegit aquest llibre i l’han treballat a les classes. També han lliurat a
l’escriptora uns treballs creatius sobre el relat.

Els futurs alumnes d’Els Arcs han gaudit de l’activitat, han compartit
l’experiència i han conegut una mica més l’escola. Benvinguts!

Intercanvi amb França

Uns quants alumnes de 2n d’ESO hem fet l’intercanvi amb l’escola Val
de Rance de la Bretanya.  Hem passat una setmana amb el nostres
“correspondants” francesos, compartint experiències i activitats. Ens han
acompanyat la Maëlle i el David, els nostres professors.

Hem conviscut amb una família bretona i hem pogut aprendre de ben a
prop la seva manera de fer i la cultura del país.

Ens ho hem passat d’allò més bé fent esports i jocs de coneixença, menjant
delicioses crêpes i visitant llocs fantàstics com Rennes, Saint Malo, Mont
Sant Michel....  I  tot, tot, en francès!

Hem fet nous amics i ja esperem impacients que arribi el setembre per
tornar-nos a trobar. Llavors ells seran els nostres convidats!

Treballs de Síntesi del 2013

Del 6 al 10 de maig tota l’escola ha realitzat els treballs de síntesi.

Els alumnes de 1r han anat a la Cerdanya i han après a realitzar un PR
(Petit Recorregut). Els de 2n han treballat temes relacionats amb el mar a
Sitges, Vilanova i Olèrdola. I el darrer dia l’han passat al Canal Olímpic i
han practicat esports de rem.

Els de 3r han descobert la Barcelona modernista i han fet visites molt
interessants com la Sagrada Família, La Pedrera, el Park Güell, el MNAC...

I els alumnes de 4t han anat de viatge a Dublín on han pogut copsar els
costums i la cultura irlandesa. Els ha acompanyat el bon temps i la llengua
anglesa. Ha estat tota una experiència!

Si voleu més informació dels Treballs de Síntesi o veure’n més fotografies,
podeu adreçar-vos al web de l’escola.

Lectura dramatitzada de Salvador Espriu

L’Associació d’Espectadors del Teatre Lliure ens ha ofert una lectura
dramatitzada de Salvador Espriu per als alumnes de 4t.

En aquesta sessió s’ha demostrat que l’obra d’aquest poeta és molt diversa.
Espriu parla de coses petites, de les de la vida de cada dia, de divertides, i
també de les que no ho són gaire. Parla dels problemes que té ell  com a
ésser humà, dels que té com a membre d’un poble, dels que té com a
integrant de la humanitat.

I, sobretot, davant de qualsevol problema, ens diu que hi hem de lluitar,
amb coratge i amb respecte envers tots els nostres semblants. Ha estat
una proposta molt interessant i ben rebuda pels alumnes.

 

Punt JIP

Des del mes de febrer, tenim un Punt JIP (Jove, Informa’t i Participa) a
l’escola. Es tracta d’un espai d’atenció que posa a l’abast dels alumnes tot
un seguit de recursos informatius del seu interès i promou la seva
participació.

Cada dimarts a les 11h del matí, els alumnes poden fer consultes a la
Sílvia, la nostra animadora sòciocultural, sobre temes diversos com ara
l’esport, la música, el lleure, les sortides professionals, les activitats del
barri,  el medi ambient... La iniciativa està tenint força èxit i és molt ben
valorada per tothom.

A més, el Punt JIP també col·labora en diverses activitats, com la festa de l’escola i la diada de Sant Jordi.

 

Còrsega ens visita

El dimecres 22 de maig, un grup d’alumnes i de professors de l’escola
d’Ajaccio, Collège Padule, ens ha visitat. Els alumnes, de 13/14 anys,
formen part d'una secció bilingüe cors-francès.de la seva escola.

Han aprofitat la seva estada a Barcelona per conèixer més de prop la
nostra realitat lingüística ja que estan fent un estudi sobre el bilingüisme.
L'objectiu és comparar com es fa servir la llengua pròpia (a Còrsega i a
Catalunya. El tema del viatge és: El bilingüisme regional mediterrani
(francès/cors - castellà/català).  Han assistit a classes on es feien diverses
matèries com Matemàtiques, Naturals i Castellà per observar l’ús de les
dues llengües.

A l’hora del pati, l’escola els ha ofert un esmorzar que han compartit amb
alguns alumnes de 2n i 3r. Malgrat la timidesa inicial, els alumnes s’han
relacionat, han parlat en francès i han gaudit de l’experiència.

Això pot ser l’inici d’una llarga amistat…

 

Una temporada de bàsquet genial  

Diuen que tot comença des de la base. L’Aleví masculí ha estat l’evidència
d’aquesta consolidació, amb la seva primera posició a la segona fase.

L’Infantil femení ha aconseguit la primera posició de la segona fase. La
millora ha estat espectacular. Moltes felicitats!

L’Infantil masculí ha estat tot un exemple de regularitat.

El Cadet B ha posat les bases per la temporada que ve, enfrontant-se en
molts casos a jugadors més grans.

El Cadet A ha entrat a jugar les fases per a la final del Campionat de Barcelona. Després del liderat a la primera
fase, han quedat en segona posició, amb una plantilla molt curta, però que ha lluitat fins al final i ha aconseguit
un nivell  de joc molt interessant i, en molts moments, brillant. Molta sort!

Finalment, cal destacar l’èxit  espectacular del Juvenil A. Aquest equip, que durant molts anys s’ha quedat a les
portes, enguany serà l’encarregat de representar el bàsquet d’Els Arcs a les fases finals del Campionat Escolar,
com a primers de grup. Ja és un dels dos millors equips de tota Barcelona.

Ànims i molta sort!
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