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Anada al Banc dels Aliments
El passat dimarts 19 de febrer uns quants alumnes de l’escola van
visitar la seu del Banc dels Aliments de Barcelona, situada al carrer
Motors de la Zona Franca.

Hi van anar dos alumnes de cada classe, van conèixer les instal·lacions i,
acompanyats per un voluntari de la Fundació, van participar activament en
el muntatge de caixes de cartró i en l’emmagatzematge de diversos
aliments.

Va ser una experiència molt ben valorada per tothom. Els mateixos
alumnes en van parlar a les tutories i van animar tots els companys a
col·laborar en una recollida d’aliments el mes de febrer a l’escola.

Roc Casagran ens visita
Una de les activitats de biblioteca per a 4t d'ESO és el treball sobre un
llibre. Hem tingut la sort que un dels autors, Roc Casagran,  ens ha
presentat la seva novel·la Ara que estem junts.

Roc Casagran Casañas és un poeta i novel·lista nascut a Sabadell l'any
1980.

Amb els alumnes de 4t, a més de parlar del llibre per a generar opinió, va
aprofitar per parlar de la vida d'escriptor, d'altres obres seves, tant novel·les
com poesia, i va respondre una llarga llista de preguntes que l'alumnat
encuriosit va fer-li.

Xerrades Mossos d’Esquadra
Com cada any, han vingut els Mossos d’Esquadra per fer unes
xerrades a totes les tutories.

A 1r, s’ha tractat la prevenció sobre l’ús de les xarxes socials d’Internet i els
seus riscs. S’ha donat una informació 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 del risc del consum de drogues i la
prevenció d’infraccions dins i fora de l’escola. També s’ha reflexionat sobre les conductes discriminatòries i s’ha
plantejat la manera d’abordar un possible cas d’assetjament dins de l’àmbit escolar.

Nanotecnologia al Cosmocaixa
El dimecres 6 de març els alumnes de 4t dels itineraris blau i groc van
assistir a una conferència de Nanotecnologia al Cosmocaixa. El
conferenciant és doctor en químiques, Amador Menéndez, que està
treballant a la Universitat d’Oviedo i al MIT (Massachusetts Institute of
Tecnology).

Amb gran encert i explicant de forma molt amena, va fer fàcil les
tecnologies més complicades i va establir una bona comunicació amb els
alumnes i els professors que l’escoltàvem.

Va iniciar la conferència amb un repàs de la història i va acabar amb els
darrers invents que aviat veurem en les nostres carreteres, com cotxes sense conductors, sense oblidar-se de
les aplicacions de la nanotecnologia en la millora de l’eficàcia energètica o en l’aprofitament de l’energia solar.

Com ell  va dir “El ser humano no tiene más límites que los que él mismo se marca”. Amb aquest model crec que
tots vam poder aprendre molt i no només de tecnologia.

 

Premi al lector que sap opinar
L’alumne de 2n curs de l’escola, Joaquim Albert, i els alumnes de 1r, Àlex
Subirana, Juliana Andrés i Laura Oliu, han guanyat el premi a la pregunta
del dia del mes de gener del web Què llegeixes?

Es tracta d’un fòrum de llibres on els lectors poden opinar, plantejar
qüestions, jugar i riure a través la lectura.

Des de la biblioteca d’Els Arcs es realitzen diferents activitats per incentivar
la lectura. A principis de curs, s’ha obert un compte d’usuari al QL?.  Així,
podem intercanviar idees, sensacions i expectatives sobre els llibres i el
món de la lectura i la literatura amb els altres més de 15000 usuaris que té

aquest entorn.

Felicitats, Joaquim, Àlex, Juliana i Laura!

 

Fòrum Jordi Sierra i Fabra
La tarda del dilluns 25 de febrer, l’escriptor Jordi Sierra i Fabra va
venir a l’escola per participar en un fòrum amb els alumnes de 3r de
secundària.

Des de principi de curs, a les tutories de 3r, es va llegir el llibre Camps de
maduixes i es van anar comentant els diferents capítols de l’obra. És una
novel·la que tracta temes relacionats amb l’adolescència: l'amistat, la
relació entre pares i fills...

L’autor va respondre les preguntes que plantejaven els alumnes i va
reflexionar sobre el procés de creació literària.

Va ser un fòrum molt interessant i amb molta participació.
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