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Bon estiu!
El temps passa volant i ja hem arribat al juliol. Aquest curs ha estat molt intens i ple d’activitats variades. 

Sempre el recordarem com l’any del Carnestoltes, del protocol del mòbil, la instal·lació de PDI i ordinadors a les 
aules, la socialització completa del Passa’l, el Projecte Sssplau, les nostres Explainers i Tecnovation, la 
participació al concurs “El gust per la lectura”, l’actualització de la Biblioteca...

També hem recordat la figura de diversos autors importants com són Shakespeare, Llull i Cervantes. 

Moltes han estat les experiències viscudes i compartides que ens han ajudat a créixer i a madurar. Hem estat 
solidaris amb el Casal dels Infants i amb el Banc dels Aliments, hem conegut nous companys i hem fet un pas més 
en els nostres aprenentatges.

S’ha acabat una etapa i la promoció de 4t ens deixa per iniciar un futur engrescador. Us desitgem molta sort!

Bon estiu a tots! 

Primera part de l’intercanvi amb la Bretanya
Aquest mes de juny, 28 alumnes de 2n d’ESO han participat en la primera etapa de l’intercanvi amb 
l’escola francesa Val de Rance. Han marxat a la Bretanya acompanyats per la Maëlle Monnerie i la Cecília 
Mas.

Durant 9 dies s’han allotjat a casa d’un company francès. Han visitat els indrets més emblemàtics de la zona, han 
realitzat activitats lúdiques i esportives i han practicat molt el francès! 

Si voleu saber-ne més, podeu visitar el blog de l’intercanvi: 

echangeelsarcsvalderance.blogspot.com.es

A finals de setembre, coincidint amb les festes de la Mercè, es farà la segona part d’aquest intercanvi, quan els 
francesos vinguin a passar 9 dies a Barcelona. 

Proves de First i Delf
El divendres 10 de juny un grup d’alumnes de 4t d’ESO s’han presentat a l’examen del First Certificate, a la 
seu del British Council del carrer d’Amigó. 

Han sortit molt contents i motivats per fer la prova escrita el dissabte 11 de juny al CIC. Cap a la primera quinzena 
de juliol en rebrem els resultats.

També, els alumnes de 4t dels grups 1, 2 i 3 han tingut l’oportunitat de realitzar les proves del DELF, el diploma 
oficial atorgat pel Ministère français de l’Éducation Nationale. 

Aquest 19 alumnes s’han presentat al nivell A2 i 17, al B1. Esperem doncs els resultats, que es podran consultar 
al web de l‘institut francès (http://delfdalf.ifbcn.cat/index.php) a partir de mitjans de juliol! Molta sort! 

Esport Els Arcs
TORNEIG INTERNACIONAL D’ANDORRA 

Tres equips de l’escola Els Arcs han participat en el TIM Torneig Internacional d’Andorra, els dies 1, 2 i 3 de juliol. 

L’estada de les nostres jugadores ha estat magnífica. Els entrenadors han comentat que tot ha funcionat força bé. 
Les cadets han aconseguit el segon i tercer lloc i les júniors, el tercer.

Molt bons resultats tenint en compte que han jugat contra equips federats.

S’ho han passat molt bé!

Ben jugat!

L'INFANTIL MASCULÍ, CAMPIÓ DE LA FINAL!

Amb gairebé tot l'equip de jugadors de primer any, l'infantil ha quedat campió de grup de la segona fase i s’ha 
guanyat el passi a la final B de tota la categoria.

Després d'un partit molt disputat i amb els nervis propis de la final, l'equip ha aconseguit la victòria final en un 
ajustat 61-58.

Moltes felicitats a tot l'equip i al suport incondicional dels pares i mares! 

Fem Fundació
El 30 de juny ens hem trobat totes les escoles de la Fundació per presentar el treball realitzat durant el 
curs pels diferents equips de coordinació de llengua, de matemàtiques i d’anglès.

Cada grup, format per dues persones de cada escola, ha anat elaborant el pla de millora que finalment s’ha 
exposat a la resta de companys. 

La trobada ha tingut lloc a la sala Joan XXIII del CIC. Ha començat a les 9 del matí, hem fet una aturada per 
esmorzar i intercanviar impressions entre els professors i ha finalitzat a les 13.30h.

Ha estat molt enriquidor compartir les experiències que es porten a terme a les diferents escoles de la Fundació: 
Peter Pan, Lys, Nausica, Els Arcs; i coordinar esforços per aplicar els plans de millora comuns.

Molt bona feina! 

Festa de Final de Curs
El 16 de juny hem celebrat la festa de l'escola. Com cada any hi ha hagut una primera part de tallers i 
activitats relacionades amb el medi ambient i a les 17h, conjuntament amb els pares, hem gaudit d'un 
fantàstic berenar organitzat pels alumnes de 3r i de les activitats lúdiques de l'AMPA.

A la festa del medi ambient hi han participat tots els professors i els alumnes de l'escola, en grups heterogenis de 
diferents cursos, de manera que els més grans conduïen els tallers i orientaven els més petits.

Les activitats de joc organitzades per l'AMPA han estat un èxit: el futbolí humà i les boles gegants. Han triomfat!

El curs vinent repetirem! 

Comiat de 4t
El 17 de juny ens hem acomiadat dels alumnes de 4t. Ha estat una festa molt bonica en la qual no han 
faltat els records dels seus inicis a Els Arcs, les fotografies, els vídeos, els parlaments... Vivències 
entranyables, emotives... i també moltes rialles.

Durant el sopar, famílies, professors i alumnes hem tingut temps de compartir converses i anècdotes d'aquests 
quatre anys.

Un dels moments màgics de la nit ha estat l'actuació de l'Arnau Velázquez, de 4t B, que juntament amb una 
companya de ball ens ha ofert una dansa que ens ha deixat impressionats. El silenci, acompanyat de la música i el 
moviment artístic han aconseguit captivar-nos a tots.

Finalment, els tres grups de 4t han fet un ball de comiat i ens ha encomanat el ritme a tots els espectadors.

Molta sort a tots!!! 

Comiat de l’Elias: El futur és una conquesta
Arriba el final de curs i amb ell arriba el moment d’acomiadar-nos del nostre Director, l’Elias Gaston, que 
inicia la seva merescuda jubilació. Tota l’escola ha organitzat diferents activitats.

El primer acte ha estat durant el sopar de 4t. Els alumnes li han dedicat un parlament en el qual la ironia subtil de 
l’Elias i els anys de dedicació han estat els punts més destacats. També l’Elias ens ha dirigit un petit discurs en el 
qual ha destacat la relació entre bonhomia i intel·ligència i el missatge ha estat “El futur no és un regal, és una 
conquesta.”

El dia 21, hem celebrat el 2n acte en què ha participat tota l’escola. En secret i en silenci, a dos quarts d’11, tots 
ens hem trobat al poliesportiu per tal de dedicar-li un acte en homenatge a aquests anys de professió i compromís. 
El petit parlament de la Núria ha estat l’inici i després hem vist uns vídeos preparats des de la matèria optativa Els 
Arcs Tv. A continuació, amb el ritme dels “garrotins” les alumnes de 2n han repassat part de la seva biografia. 

El dia 29, després del claustre de valoració de curs, una altra vegada tot el personal que treballem a l’escola i 
altres professors que havien format part del claustre hem compartit amb ell un dinar d’homenatge i d’agraïment. 
Amb els obsequis, hi ha hagut una barreja d’emocions i de sentiments, en un ambient alegre i sensible.

I com han dit els “garrotins” que li hem dedicat, que hem compartit i cantat tots:

GRÀCIES PER TOT, ELIAS! 
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