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Ens agrada la ciència?

La setmana del 17 al 21 de novembre, l'escola Els Arcs s'ha posat la bata i s'ha vestit de ciències. 

En el vestíbul, hem pogut veure la carta que un gran científic, Copèrnic, ens ha enviat a l'Escola. Altres científics
ens han mostrat la seva vida i els seus grans descobriments. També hem pogut consultar llibres, revistes i
notícies científiques.

A cada nivell, s'han fet diferents activitats. Els alumnes de primer han realitzat un taller d'aigua “un recurs
imprescindible”.

Els de segon han après moltes coses de la vida d'alguns animals impressionants que han visitat la nostra escola.

Els de tercer han anat al Museu Blau, on uns han assistit a un taller sobre com es fa una recerca i altres han
observat animals verinosos de l'exposició “enverinats”. 

Per últim, els biòlegs de quart han anat a una xerrada al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona i la resta han
assistit a una conferència de “Canvi climàtic”. 

Des de totes les àrees, s’han treballat notícies, biografies de científics i problemes científics.

Una setmana plena de ciència!

Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona

El dijous 20 de novembre, els científics de 4t d’ESO vam visitar el
PRBB.

De la primera molècula fins als futurs robots amb consciència

Físics i biòlegs ens van explicar l’evolució de la vida, els canvis que han
patit les espècies i la matèria que conforma l’Univers.

Per finalitzar, van mostrar-nos els avenços que ha fet la humanitat quant a
l’enginyeria genètica i a la tecnologia.

Els éssers humans som un producte més de l’evolució o una espècie
clau per a l’Univers?

Com a conclusió, totes les escoles presents vam participar en un debat,
opinant si l’home pot canviar el món, arribar a altres planetes i crear noves
formes de vida; o si només ens acabarem extingint com qualsevol espècie.
L’escola Els Arcs s’hi va involucrar molt des de diferents punts de vista.

Els nostres científics

Al llarg de la Setmana de la Ciència alguns ex alumnes ens han vingut
a explicar la seva experiència com a científics.

La Gina Oller, en Bernat Guixé i la Mireia Colomer han estat els voluntaris
que ens han exposat el seu trajecte després de deixar l’escola fins als dies
actuals, passant pels diferents batxillerats, universitats, carreres i màsters, i
ens han respost totes les nostres preguntes.

Estem molt agraïts per la seva col·laboració. 

Una cosa ens ha quedat clara: és important que ens dediquem a allò que
ens agradi.

Primera xerrada d’El Banc dels Aliments

Com cada any, ens ha visitat l’Anna Muxí, voluntària del Banc dels
Aliments, per explicar-nos què és, com funciona i els orígens
d’aquesta fundació. La xerrada ha anat adreçada als alumnes de 1r de
Secundària, que han seguit atents l’explicació.

Hem pres consciència de les mancances d’alguns sectors de la nostra
societat, sovint tan propers a nosaltres.

Ara ja estem escalfant motors per al Gran Recapte que es farà els dies 28 i
29 de novembre. Tant alumnes com pares i professors estem esperant
col·laborar-hi com a voluntaris.

Amb el nostre petit esforç podem aconseguir grans fites.

Participem-hi tots!

 

Un gran Gran Recapte

Un any més hem col·laborat els dies 28 i 29 de novembre amb el Gran
Recapte dut a terme pel Banc dels Aliments.

Com ja es va fer el curs passat, hem comptat amb la participació de mares i
pares de l’escola que han cobert la franja horària del divendres de les nou
del matí fins a les cinc de la tarda. A partir d’aquesta hora, professors i
alumnes de 3r i de 4t hem agafat el “relleu” amb energia. 

Aquest any, també s’han afegit a aquest projecte alumnes i professors del
CIC el dissabte a la tarda.

Gràcies al gran nombre de voluntariat, hem pogut cobrir dues àrees comercials properes: la del carrer Madrazo i
la de Calvet.

Felicitats a tots per l’èxit  de la recollida i per la bona disposició de tots els voluntaris. Sobretot, hem d’agrair la
bona organització del nostre coordinador, Jordi Moliné, pare de l’escola.

 

Jornada de Portes Obertes

El dissabte 22 de novembre, dia de Santa Cecília, vam fer la Jornada de Portes Obertes d’Els Arcs. 

Van venir els alumnes de les escoles de primària acompanyats per les seves famílies i pels seus professors.

La primera part de la trobada es va realitzar a la pista coberta, on l’equip directiu i alguns professors van explicar
el funcionament de l’escola i els trets d’identitat més significatius de la nostra secundària. 

Els alumnes van ser els protagonistes explicant la seva experiència sobre la tutorització de 4t i 1r i van exposar
la seva participació a l’Agenda 21. L’orquestra d’Els Arcs ens va oferir el punt musical de la jornada.

Després, cada departament va organitzar tallers i activitats interactives per tal d’oferir una exposició del seu
treball.  Com a novetat, alguns nois i noies de 1r van fer de guies dels futurs alumnes que ara cursen 6è i van
mostrar tots els espais de l’escola.

Va ser un matí fantàstic, ple de sorpreses.

Gràcies a tots per la vostra col·laboració!

 

Renovació del Consell Escolar  

El dimecres 26 de novembre s’han fet les eleccions del Consell
Escolar d’Els Arcs. 

Aquest òrgan està compost per representants del professorat, del personal
no docent, dels pares i mares i dels alumnes. 

Les seves funcions són entre altres: aprovar el pressupost del centre,
promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i material escolar,
analitzar i valorar el funcionament general del centre i de l'evolució del
rendiment escolar.

Enguany s’havien de renovar alguns dels representants: dos alumnes, tres
professors i un pare o una mare.

Els dos alumnes més votats han estat la Laura Oliu i el Pol Jorquera, de 3r. 

Enhorabona i bona feina!
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