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Dia de presentacions
El dijous 23 d’octubre, a les 11 del matí, s’ha fet la primera trobada 
entre tutors de 4t i tutoritzats de 1r.

Fa unes setmanes, es va explicar aquest projecte de convivència que ja fa 
anys es duu a terme a la nostra escola. Molts dels grans ja coneixien 
l’experiència perquè l’havien viscut quan feien 1r. 

Aquest curs s’han apuntat 60 alumnes de 4t i 64 de 1r. Aquest gran nombre 
de participació ens demostra que el projecte funciona i engresca als 
protagonistes.

La il·lusió és evident en la mirada de tots!

Aquest és l’inici d’una gran amistat. 

Fem sabó
A la matèria optativa de Química al laboratori, els alumnes de 3r han 
après a fabricar sabó.

Aquesta matèria optativa és molt engrescadora per als alumnes, perquè 
conté una part experimental molt interessant. Durant aquest mes d’octubre, 
una de les pràctiques estrella ha estat la tècnica per a fer sabó, un element 
quotidià que té un procediment força senzill.

Per a fer el nostre sabó van barrejar oli d’oliva, alcohol i hidròxid de sodi; 
després ho van deixar al “bany maria”, ho van barrejar amb una solució 
saturada de sal i ho van deixar reposar 24 hores. Finalment, en van extreure 
la part sòlida, el van aromatitzar ... et voilà! El nostre sabó ja estava llest. 

“M’has alegrat el dia”
A la matèria optativa Observem i dibuixem aprenem a utilitzar un marc 
visor.

Aquests darrers dies, aprofitant la bonança meteorològica, els alumnes de 
primer de la matèria “Observem i dibuixem” han sortit al pati de l’escola per 
aprofitar la llum natural i l’entorn agradable.

D’aquesta manera, fan servir l’escenari de l’escola per treballar el punt de 
vista del dibuix d’una manera més engrescadora.

Aquesta proposta és molt ben rebuda per l’alumnat. Suposa un trencament 
amb les matèries d’aula i un moment fins i tot per a la reflexió. Així, una 

alumna, després de fer l’activitat deia: “Avui, m’has alegrat el dia!”. 

Arriba la tardor als Arcs
Avui, dia 31 d’octubre de 2014, els alumnes de 4t d’ESO hem organitzat un esmorzar per recaptar diners 
per al nostre viatge de fi de curs.

Per això, el pati ha durat més del normal, exactament una hora, i cada alumne ha aportat alguna cosa, ja sigui 
entrepans, pastissos, magdalenes, begudes, gel, tovallons, i també ha col•laborat en la venda a les parades i el 
muntatge d’aquestes.

Així doncs, la celebració ha estat un èxit: s’ha aconseguit vendre tot el que havíem preparat i tots els alumnes de 
4t ens hem pogut organitzar satisfactòriament per tal que ningú no s’estigués de braços plegats i sense fer res.

Ha estat una bona experiència, ja que els alumnes dels altres cursos han pogut gaudir d’un esmorzar especial per 
celebrar la castanyada i nosaltres hem recaptat molts diners per al viatge al Regne Unit.

Gràcies a tots!

Marc Hispano i Berta Jofra (4t A) 

Els Arcs una escola sostenible 
Els ecodelegats d’Els Arcs ratifiquen el compromís ciutadà per la sostenibilitat en un acte al saló de cent 
de l’Ajuntament de Barcelona.

El 21 d’octubre de 2014, un representant de l’AMPA, de direcció, dels ecoprofessors i 3 ecodelegats han assistit a 
l’acte de signatura del compromís Escoles més sostenibles al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona.

En aquest acte, a partir de la figura de l’hexàgon, s’ha mostrat la importància de treballar en xarxa per millorar la 
sostenibilitat de les nostres escoles i, en definitiva, del nostre planeta.

Amb aquest compromís, els ecodelegats d’Els Arcs ens comprometem a avançar cap a un món més sostenible 
amb projectes triennals, és a dir, més complexos i ambiciosos, però més gratificants.

Agraïm el suport que rebem per part de tots els col·lectius que fem escola! 

Sortida de tutoria de 1r d’ESO 
El dijous 2 d’octubre, els alumnes de 1r hem fet la sortida de tutoria, a Santa Maria de Vallvidrera 
(Collserola).

La jornada ha tingut l’objectiu de millorar la coneixença entre tots nosaltres, potenciar el treball en grup, la 
confiança, el respecte, la cooperació…

Les activitats han estat dinamitzades pels monitors de l’escola, que anaven d’agents secrets. Ens han repartit en 
grups i de forma molt divertida ens han presentat el programa del dia. Durant tot el matí hem hagut de superar 
diferents proves d’audàcia, d’enginy, d’habilitat motriu… i finalment, entre tots, hem descobert un missatge amb el 
nom de l’agència secreta: E.L.S.A.R.C.S.

Objectiu aconseguit: ara ens coneixem tots una mica millor!! 

L’escola Reina Elisenda fa 50 anys!
El 2 d’octubre de 1964 naixia l’Escola Reina Elisenda fundada per Maria 
Clara Forteza, i enguany compleix els seus primers 50 anys!.

Dijous passat tot l’alumnat actual de l’escola, les mestres i alguns ex mestres 
i alumnes, van trobar-se per compartir un dia de celebracions. Va ser una 
jornada molt emotiva protagonitzada per aquells que en un moment o altre 
hem format part d’aquesta comunitat educativa. Amb un himne, els regals 
que les classes van oferir a l’escola, una sardana compartida amb famílies, 
un ball de gegants, el col·loqui sobre l’Escola vella i la deixada anar de 
globus, vam gaudir d’un dels dies més festius de la història de l’escola. 
Aquest és, només, el primer de molts actes que seguiran durant aquest curs 
per commemorar els cinquanta anys d’aquesta institució.

Trobareu fotos i més informació al bloc o el facebook de l’Escola Reina Elisenda. 
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