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Jornada de Portes Obertes
El dissabte 23 de novembre vam fer la Jornada de Portes Obertes
d’Els Arcs. Van venir els alumnes de les escoles de primària
acompanyats per les seves famílies.

La primera part de la trobada es va realitzar a la pista coberta, que s’havia
preparat per rebre a tothom. L’equip directiu va explicar el funcionament de
l’escola, amb els tres eixos fonamentals: la continuïtat amb les escoles de
primària, el currículum de qualitat i la importància de la tutoria i de l’atenció
a la diversitat.

Després es va oferir un esmorzar i es va poder visitar les instal·lacions de
l’escola.

Els alumnes van ser els protagonistes explicant la seva experiència sobre
la tutorització de 4t i 1r, van exposar la seva participació a l’Agenda 21 i
també van acompanyar els professors que des de les aules informaven als
convidats.

L’orquestra d’Els Arcs ens va oferir el punt musical de la jornada. 

Felicitats a tots per un matí fantàstic!

Inici del Tricentenari
Per commemorar el Tricentenari a l’escola s’han programat activitats
diverses, la primera de les quals ha estat el musical que es representa
al Jove Teatre Regina: 1714 Crònica d’un setge.

Des dels diferents departaments i des de tutoria, es va treballar l’argument
de l’obra, les cançons i el context històric. La posada en escena va ser
interessant i entenedora. Els alumnes van mantenir l’atenció fins al final,
moment en què es va viure amb emoció i intensitat el desenllaç. 

Vam assistir a dues sessions: el dijous 14 de novembre, els cursos de 3r i
4t, i el divendres 15, 1r i 2n. La representació ha servit per conèixer de
forma més amena el setge de la ciutat de Barcelona.

Una crònica molt actual!

Esmorzar de Castanyada
El passat 31 d’octubre els alumnes de 4t van organitzar un esmorzar
per celebrar la Castanyada. Ens van oferir unes castanyes i uns
panellets boníssims: de pinyons, d’ametlles, de coco... i  no hi van
faltar els pastissos, les crispetes i els entrepans. També hi va haver
refrescos i sucs de fruita per beure.

Els nois i les noies de 4t, amb l’ajuda dels seus tutors, van distribuir les
taules pel pati i van aconseguir que tot funcionés correctament. La
participació de tots els alumnes de l’escola va ser determinant perquè
l’esmorzar fos un èxit. Fins i tot va venir una autèntica castanyera!

Els delegats de 4t van passar per totes les classes per agrair la
col•laboració dels companys més petits. La guardiola per al viatge a Dublín
es va omplint. Gràcies!

I després de l’ESO, què?
Els Arcs, juntament amb altres escoles de Barcelona, ha estat escollida per formar part d’un estudi sobre
l’anàlisi de Les transicions de l’escola obligatòria a l’escola postobligatòria i al mercat de treball .  Està
previst que també participin en aquest estudi altres ciutats com Melbourne, Nova York, Montreal, Viena,
Reykjavik, Hong Kong...

El promotor de la recerca és el GRET (Grup de Recerca Educació i Treball) de l’UAB.

Es demanarà bàsicament la implicació dels professors i dels alumnes de 4t de Secundària, que hauran de
respondre uns qüestionaris per tal de poder fer un seguiment sobre els estudis posteriors a aquesta etapa. 

La participació en aquest projecte es comunicarà al Consell Escolar, ja que es necessitarà la col·laboració i la
implicació de les famílies.

Tallers d’autoestima
El dilluns 18 de novembre, els alumnes de 4t hem fet uns tallers sobre
l’autoestima. Han estat conduits per dues psicòlogues del centre ITA,
Institut de Trastorns Alimentaris.

Hem pogut comprovar com influeixen les opinions dels altres sobre el
concepte que tenim de nosaltres mateixos. També ens han fet veure la
pressió que exerceixen els mitjans amb la imatge dels models publicitaris,
dels actors i actrius de cinema, de personatges del món de la música...  I
ens hem adonat que sovint el que ens arriba no és del tot real, molts cops
la imatge apareix retocada per complir amb les imposicions de la moda. >

Ens han fet pensar en les qualitats positives que els altres destaquen de nosaltres i que de vegades ni
imaginem. Ha estat un taller molt interessant!

Visita del Punt Verd Mòbil
El passat divendres 8 de novembre ens va visitar el Punt Verd Mòbil.  Tots
els alumnes de primer van poder sortir a conèixer com funciona la recollida
selectiva i a dipositar-hi deixalles que havien portat de casa. La resta
d’alumnat que també va portar residus especials s’hi van poder unir.
D’aquesta manera, l’alumnat de l’escola es va conscienciar de la
importància de fer una bona recollida selectiva.  

Ja torna el Punt JiP!
Aquest mes de novembre s’ha reiniciat el Punt JiP de l’escola: Jove
Informa’t i Participa.

Recordem que 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 l’Anna,
la nostra animadora sociocultural d’aquest curs, sobre temes diversos com
ara l’esport, la música, el lleure, les sortides professionals, les activitats del
barri,  el medi ambient... La iniciativa s’ha reprès amb moltes ganes i és molt

ben valorada per tothom.

El Punt JIP també organitzarà quinzenes temàtiques i diades internacionals com la de la no-violència i la pau,
medi ambient, arts i cultura... 

Trobada esportiva de 6è
Des de les primàries s’ha organitzat la primera trobada esportiva d’aquest curs amb els grups de 6è. Va
ser el divendres 8 de novembre, a l’estadi Serrahima.

Es van fer equips amb els alumnes de les quatre escoles (Lys, Nausica, Peter Pan i Reina Elisenda) i es van
realitzar unes proves d’atletisme, que van ser molt renyides, però van permetre que es coneguessin entre ells.

Després d’aquesta primera part esportiva, hi va haver un dinar on es van compartir aperitius i conversa. Per
descomptat, també es van intercanviar adreces de correu i telèfons.

Uns dies abans, ja havien coincidit a la sala d’actes de la Institució Cultural del CIC per veure una obra de teatre
en anglès.

Ha estat un bon començament per als futurs alumnes d’Els Arcs!
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