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Un nou curs a punt de començar 
Els darrers preparatius perquè l’escola us obri les portes ja són a punt: la redistribució de les 
aules, els grups d’alumnes, els projectes, les matèries optatives, els nous llibres de la biblioteca, 
les noves agendes, les nostres carpetes...

El curs s’inicia amb molta il·lusió i amb ganes de compartir amb vosaltres noves aventures i experiències 
que ens faran créixer.

El dia 12 rebrem els nous alumnes de 1r i el 13 la resta de companys. 

Us desitgem un molt bon curs.

Endavant! 

Col·laborem fent projectes 
Els alumnes de 1r ja han començat a treballar per projectes. Cada dimecres, de 15 a 17h, a partir 
d’uns reptes inicials desenvolupen tot un seguit de competències d’aprenentatge.

Aquest curs, els projectes que es faran són els següents: Coneguem Collserola, El joc de taula, El teatre, 
Menjars del món, La història del barri, Tots som ecodelegats.

En petit grup, els alumnes de manera cooperativa investiguen i busquen estratègies per aconseguir 
assolir els objectius. Es tracta d’una manera diferent de treballar que potencia la participació activa i 
l’aprenentatge entre iguals.

Tots som protagonistes de l’aprenentatge! 

Bonne chance!
El dia 30 de setembre, ben d’hora, ens hem acomiadat dels nostres “correspondants” bretons. 
Aquest intercanvi ha suposat una gran experiència per a tots: nois i noies que hi han participat, 
escola i famílies.

El sopar i festa de comiat que es van fer el dia 29 de setembre van ser dos actes molt significatius i 
divertits. Fins i tot hi va haver ball!

Des de l’escola, volem agrair la implicació i l’organització de les professores que han dut a terme aquest 
projecte tan enriquidor: Merci beaucoup!

Consulteu el blog i podreu comprovar què bé s’ho han passat!

http://echangeelsarcsvalderance.blogspot.com.es/

Anem al teatre!
Atenció, alumnes: Tenim entrades per anar a veure Scaramouche , de Dagoll Dagom.

Hi anirem el matí del dia 10 de novembre. L’obra es basa en tres eixos fonamentals: les històries 
d’aventures d’espadatxins, la Commedia dell’arte i el context històric de la Revolució Francesa.

Abans d’anar-hi, des de les tutories i altres matèries es treballaran continguts que facin referència a 
aquest espectacle per tal que puguem copsar del tot la història i puguem gaudir del tot d’aquest musical.

Que s’aixequi el teló! 

Un nou projecte: Escola Nova 21
Ens fa molta il·lusió comunicar-vos que la nostra escola ha entrat a formar part del programa 
Escola Nova 21. Encetem així un camí cap a l’actualització de les pràctiques d’aprenentatge, 
l’avaluació i l’organització del nostre centre.

Les escoles de Primària de la Fundació també hi seran presents; per tant, Els Arcs, Lys, Nausica i Peter 
Pan iniciem juntes un nou camí cap a la renovació pedagògica. 

Aquesta tardor s’organitzaran uns tallers per poder fer una autodiagnosi i marcar l’itinerari adient. Tenim 
molta feina i un gran repte al davant.

Som-hi! 
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