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Treballs de Síntesi i English Project 
Seguiu els treballs de síntesi dels alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO i l’ENGLISH PROJECT a Anglaterra dels 
alumnes de 4t d’ESO.

1r ESO a la Cerdanya
2n ESO a Sitges i Vilanova
3r ESO el Modernisme de Barcelona
4t ESO English Project a Anglaterra

Seguiu-nos al
TWITTER · FACEBOOK · CANAL YOUTUBE 

Trobada literària a Els Arcs
El divendres 6 de maig, els alumnes de 6è de les escoles de Primària de la nostra Fundació han vingut per 
participar al fòrum de l’escriptora Laia Longan. Prèviament, cada grup havia llegit el llibre Jo que vaig 
dormir amb lleons i havia preparat les preguntes que volien adreçar-li.

Durant la xerrada, l’autora ha explicat el procés de creació de la història i dels personatges. Els alumnes han 
seguit atentament l’exposició i han estat molt actius a l’hora d’expressar els seus dubtes i interessos.

Després, l’escola ha ofert una xocolatada i, finalment, s’ha fet una breu introducció sobre els canvis i les novetats 
que comportarà la Secundària.

Futurs alumnes d’Els Arcs: Teniu les portes obertes. Endavant! 

Concurs de cancó improvisada
Des de l'assignatura Improvisem i Rimem, hem organitzat i participat en un concurs de cançó improvisada 
a l'auditori del CIC el dijous 12 de maig.

La cançó improvisada o glosa és la pràctica d'improvisar la lletra a una melodia determinada complint unes 
exigències de mètrica i rima.

Els participants han estat alumnes de l'escola Sant Nicolau, de Sabadell, de La Salle Comtal, de Barcelona, i 
nosaltres d’Els Arcs. Els equips -blau, groc i vermell- de sis alumnes han estat mixtos: dues persones de cada 
escola.

El concurs ha començat amb la presentació dels participants en què han hagut de dir el seu nom i una afició. Ha 
seguit amb una prova de peu forçat, és a dir, tothom ha d'acabar el vers amb la mateixa frase. Li ha seguit un joc 
de daus i la darrera prova ha estat una posada en situació. Per acabar el concurs s'han acomiadat i han hagut de 
convèncer el públic i el jurat que el seu equip havia de ser el guanyador.

Ha estat un matí meravellós en què els participants han pogut posar en pràctica allò que han après i hi han 
comprovat el repte i el gaudi que representa. 

Jocs Florals 2016
Com que aquest any la diada de Sant Jordi va ser dissabte, es va celebrar el dia 22 una gran festa cultural. 
A part de retre homenatge a tres autors universals com són Llull, Cervantes i Shakespeare, es van llegir 
les narracions guanyadores, es van veure els diferents vídeos en anglès, vam poder escoltar les creacions 
en francès, i es van exposar les obres artístiques de plàstica i de fotografia.

Durant tot l’acte, ens va acompanyar l’orquestra d’Els Arcs amb la interpretació de diverses peces musicals ben 
seguides per tot el públic. Darrere del jurat, un mural fantàstic presidia la diada. Gràcies Iolanda i Mercè!

Fa poc que ens han comunicat que la Paula Cerezo, alumna de 1r A, ha guanyat el premi de Prosa catalana del 
districte Sarrià-Sant Gervasi. Felicitats, Paula! 

Premi districte Sarrià-Sant Gervasi
La nostra alumna de 1r de secundària, Paula Cerezo, ha guanyat el premi de prosa del districte dels Jocs 
Florals escolars 2016. L’obra que ha presentat es titula Contacontes i destaca per la seva creativitat.

El dia 26 de maig s’ha celebrat l’acte de lliurament de premis al Col·legi Major Sant Jordi. Hi han assistit familiars, 
la tutora i algunes de les seves companyes de curs.

Esperem que continuïs participant-hi amb històries tan originals. Estem molt contents, Paula! Moltes felicitats! 

Quina fantàstica jornada de vòlei!
El dia 22 de maig s’ha celebrat a l’escola la III JORNADA ESPORTIVA de VOLEIBOL (TORNEIG 6X6). 

A les 9 del matí ja estava tot preparat: els equips, la graella de competició, les xarxes de les dues pistes…

La convocatòria ha tingut molt d’èxit: En total han participat més de 130 jugadors i jugadores entre alumnes, pares 
i mares, exalumnes i entrenadors. 

L’organització de la jornada ha estat dirigida pel nostre coordinador de vòlei i el seu equip. Han pensat en tot: 
esmorzar, música d’ambient, premis, etc.

El temps també ha acompanyat ja que hi havia previsió de pluges; però per sort no s’ha hagut d’anul·lar cap partit.

Ha estat un dia molt intens, tant a nivell esportiu com emotiu perquè hem retrobat antics alumnes que ja fa anys 
que han marxat de l’escola.

Fins l’any que ve! 

Tercera trobada entre Tutors i Tutoritzats
El 17 de maig s’ha convocat la tercera trobada entre els alumnes de 4t i de 1r que participen en la 
tutorització.

Aquesta vegada l’intercanvi ha tingut com a eix central les experiències del Treball de Síntesi de 1r i les del viatge 
del Projecte de Recerca de 4t. Per poder mantenir una bona conversa, l’escola ha ofert un bon esmorzar que 
constava de coca, xocolata i sucs de fruita.

El bon ambient entre els alumnes ha ajudat que el nostre Projecte de convivència escolar es vagi consolidant dia 
rere dia.

Aviat en farem una altra! Gràcies a tots! 
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https://twitter.com/Els_Arcs
https://www.facebook.com/escolaelsarcs
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