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L'escola participa en la III JORNADA DE BONES PRÀCTIQUES
El dissabte 8 de març es va celebrar la III jornada de Bones
Pràctiques, organitzada per l'AEC (Agrupació Escolar Catalana). Hi van
assistir 450 docents per participar en la presentació de 36 bones
pràctiques.

Els Arcs va presentar la matèria optativa "Improvisem i rimem" que
s'imparteix a segon d'ESO. La Gemma Mestre, cap de departament de
Llengua, i la Caterina Canyelles, professora d’aquesta matèria, van explicar
com utilitzem a l'escola la cançó improvisada amb finalitats pedagògiques i
de desenvolupament personal. 

La presentació va tenir un gran èxit. Moltes felicitats!

A la Jornada ens vam trobar professors del CIC, Lys, Nausica, Peter Pan i
Reina Elisenda. També l’escola Lys va presentar l’activitat “Taller d’experts”
que va agradar molt.

Volta el món i torna al Born
Durant aquest mes, totes les classes de l’escola hem anat a conèixer el Born Centre Cultural per tal de
commemorar el tricentenari del 1714.

La visita consta de tres parts: l’exposició “ Fins a aconseguir-ho! El setge del 1714“, l’itinerari pels carrers i pels
indrets més significatius i les restes arqueològiques de l’interior.

Cada grup s’ha dividit per la meitat i ha comptat amb l’orientació d’un guia especialitzat que ha explicat de forma
clara i entenedora aquesta part de la nostra història.

Malgrat que l’activitat ha durat tres hores, som conscients que hem après molt i hem descobert una ciutat que
fins ara desconeixíem.

Molt recomanable per a tothom!

Inspira’t i crea 1r i 2n
Un curs més i ja tenim aquí la
setmana de la inspiració i de la
creació. Per tal de fomentar el gust
per la literatura i les ganes
d’escriure per als Jocs Florals, el
Departament de Llengua de l’escola
ha organitzat diverses activitats.

A 1r, ha vingut la Marta Rius, experta
en la interpretació de contes i
rondalles d’arreu del món. Durant una
hora, ha estat capaç de mantenir-nos pendents dels arguments tan originals
i tan ben exposats.

Els alumnes de 2n hem anat al cinema a veure La ladrona de libros,  una
pel·lícula que ens ha emocionat. El poder de les paraules i de la imaginació
es converteix en refugi de la protagonista per poder tirar endavant a
l’Alemanya de la II Guerra Mundial.

Inspira’t i crea 3r i 4t
En aquesta setmana de la inspiració i de la creació, també 3r i 4t han
realitzat tallers molt motivadors.

Els nois i les noies de 3r han descobert les bases i els recursos del gènere
musical del rap, gràcies a Pau Llonch, conegut cantant d’aquest estil.
També han creat les seves pròpies composicions i les han pogut interpretar
davant dels seus companys.

Els més grans de l’escola han pogut endinsar-se en el món màgic i
avantguardista de Joan Brossa. Representants de la seva Fundació han
explicat i analitzat l’obra d’aquest poeta català i cada classe ha aconseguit
crear un llibre del tot “brossià”.

Ja estem a punt per produir!

La Bretanya s’acosta...
El departament de francès i els 28 alumnes de 2n, que participen en l’intercanvi amb l’escola francesa de
Plouër sur Rance, hem realitzat un vídeo de presentació per tal que els alumnes del “Collège Val de
Rance” ens coneguin i descobreixin la nostra escola. 

També els hem explicat les activitats que faran quan vinguin a Barcelona al setembre i, com ja és habitual, hem
acabat el vídeo amb ritme! 

Si us ve de gust mirar-lo, està penjat a la pàgina web de l’escola. També podeu veure el vídeo de presentació
dels alumnes francesos.

Observem i dibuixem
A la matèria optativa d’”Observem i dibuixem” de primer d’ESO hem
après molt: des de fer dibuixos simples a fer-los amb molts detalls.
Hem observat l’edifici de l’escola i l’hem plasmat artísticament des de
perspectives diferents. També hem dibuixat els rostres de diferents
companys, entre molts altres exercicis.

Quan vam començar l’optativa, alguns no sabíem dibuixar i hem après
molts trucs. Ara som millors artistes. 

Durant aquest trimestre ens ho hem passat molt bé i cada dia teníem ganes
de tornar-hi. Recomanem l’optativa a tothom.  

Segona trobada de tutorització
El dia 13 de març es van reunir els alumnes de 1r i 4t que es van
inscriure al procés de tutorització a principi de curs. L’objectiu de la
trobada va ser valorar l’evolució del curs i intercanviar vivències.

Cada alumne-tutor de 4t va anar a buscar el seu company tutoritzat de 1r i
es van encaminar cap a una zona del pati per poder parlar tranquil·lament.
També van acordar que es veurien més sovint a l’hora de l’esbarjo i
compartirien més experiències.

Ja esperen la propera!

Signem per l’Agenda 21  
El terme Agenda 21 va aparèixer per primer cop el 1992 a la segona conferència de les Nacions Unides
sobre medi ambient i el 95 Barcelona es va adherir a la Declaració d’Aalborg. 

Per nosaltres, aquest és el cinquè curs que formem part de l’Agenda 21 escolar i, per això, volem que sigui
significatiu. 

Els ecodelegats s’han encarregat d’explicar a tots els cursos l’origen i la història de l’Agenda 21 i, de manera
simbòlica, també ens hem adherit a la declaració d’Aalborg amb un mural al vestíbul on els nostres alumnes han
pogut signar.

Aquí en teniu una mostra.
 

Nova taula de ping-pong  
Per fi ja tenim la nova taula de ping-pong! 

Els alumnes que practiquen aquest esport extraescolar fa temps que
l’esperaven, perquè així poden competir més jugadors al mateix temps.

Hem d’agrair l’aportació econòmica de l’AMPA de l’escola que ha permès
que puguem gaudir d’aquest nou material esportiu.

L’entrenador i els alumnes han valorat molt positivament la nova adquisició.

Endavant esportistes!

 

Les famílies de 1r es coneixen
L’entrada a la Secundària suposa sovint ampliar el cercle d’amistats dels nostres alumnes. També, les
famílies observen alguns canvis i necessiten conèixer els nous amics dels seus fills, així com també els
seus pares.

És per aquest motiu que el 14 de març les mares i els pares de l’AMPA han organitzat una trobada familiar de
1r de Secundària.

Els alumnes de 4t, amb l’ajuda dels seus tutors, han preparat el berenar i les begudes. Els alumnes de 1r, amb
l’orientació i el suport dels seus tutors, han pensat unes preguntes per comprovar el grau de coneixement que
tenen els seus pares de l’escola. 

Els nois i les noies de 1r han demostrat ser bons amfitrions, tot fent les presentacions entre famílies. Ha estat
una tarda molt agradable!
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