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Eleccions al Consell Escolar
El passat dimecres 30 de novembre es van celebrar les eleccions del Consell Escolar d’Els Arcs.

Calia renovar dos dels representants del sector de pares i mares, un del sector de professors i dos dels alumnes. 
Els noms dels escollits són els següents:

SECTOR DE PARES:
   • Mariona Gibert
   • Joan Estrada

SECTOR DE PROFESSORS:
   • Gemma Mestre

SECTOR D’ALUMNES
   • Àlex Serratusell (1rB)
   • Max Amérigo (3rA)

Moltes gràcies a tots per la vostra col·laboració. 

Gent gran, esperit jove 
El divendres 18 de novembre els alumnes de 1r de secundària han compartit uns tallers amb la gent gran 
del Centre Cívic de Can Castelló.

S’han organitzat 6 grups amb activitats ben diferents: cuina, costura, relaxació, ball, dòmino i pintura. A cada taller 
hi han participat uns 15 alumnes i han estat dinamitzats per tres o quatre usuaris de Can Castelló. Abans de 
començar, però, s’han anat presentant els protagonistes grans i tots hem pogut captar el dinamisme i l’empenta 
que ens han transmès.

Ha estat una experiència molt enriquidora tant pels nens i nenes de 1r com pels avis. Tots han après i han 
participat activament en les propostes dels uns i dels altres.

Iniciatives com aquesta afavoreixen l’intercanvi generacional de forma molt amena i ens ajuda a descobrir que ben 
a prop de la nostra escola hi ha un espai per a la gent gran que està ple energia ben jove.

Seguirem coneixent-nos i compartint bones estones! Moltes gràcies per convidar-nos als vostres tallers, per la 
vostra generositat i per la il·lusió! 

Ecodelegats d’Els Arcs a la Rioja
El passat 16 de novembre fins el dissabte 19, el Dídac Canosa (alumne de 3r d’ESO) i el Víctor Rodríguez 
(professor d’Educació Física i membre de la Comissió Agenda 21 de l’escola) van viatjar a la Rioja per 
participar a la Conferència Internacional “Els Joves Tenim Cura del Planeta”.

La nostra participació en aquesta Conferència és fruit de l’Assemblea Escolar que fem cada any a l’escola i de 
l’Assemblea Catalana on presentem el nostre projecte. El curs passat, el Dídac va ser escollit per la resta de 
participants per representar la xarxa d’escoles sostenibles de Catalunya.

Vam tenir feina a preparar material per a les exposicions, ell estava nerviós, però molt content. En tornar, tant ell 
com el Víctor van compartir amb nosaltres totes les activitats en què van participar.

Tots estem orgullosos que un alumne i un professor del nostre centre puguin explicar i compartir un projecte 
sostenible que ens representa a tota l’escola.

Bona feina, nois! 

La nostra Explainer al Cosmocaixa 
Una alumna de 4t, la Clara Arbonés, ha estat escollida per participar en el programa Explainers del 
Cosmocaixa. Aquest projecte ofereix formació a alumnes de 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat i, 
posteriorment, els participants poden fer de guies en el mateix museu durant un trimestre del curs.

La Clara quasi ha acabat les formacions i ja ha assistit dues tardes al museu. Està essent una experiència molt 
gratificant, perquè té l’oportunitat de conèixer altres persones, de saber més sobre el museu i d’aprendre a 
comunicar-se amb finalitat didàctica.

El trimestre vinent es farà un nou grup d’Explainers. Ella recomana totalment aquesta activitat als seus companys 
de 4t.

Us animem a presentar-vos-hi!

Moltes felicitats, Clara! 

Una setmana de la ciència a ple rendiment
Aquest any, hem celebrat la setmana de la ciència amb moltes activitats a tots els cursos: vam començar 
el mateix dilluns a 4t de secundària on vam tenir una xerrada sobre criptografia, que és un tipus de 
comunicació, mitjançant claus. Ens van portar una màquina anomenada “Enigma” que havien utilitzat els 
nazis per esbrinar els moviments secrets dels enemics i vam estar desxifrant els codis i símbols.

Els alumnes de 3r van assistir a una xerrada sobre “El suïcidi cel·lular” i per la tarda, els alumnes d’scratch van 
organitzar tallers pels alumnes de la resta de matèries optatives, com la creació d’una funda pel mòbil, un braç 
mecànic, etc.

Els de segon van fer diferents pràctiques especialitzades al laboratori, per exemple per separar ferro i sofre... Per 
la tarda van tenir unes xerrades sobre la ciència a l’antiguitat. Fins i tot van poder veure una còpia dels primers 
telescopis inventats.

I els alumnes de primer van conèixer els àbacs, van fer més pràctiques al laboratori, van analitzar textos sobre 
l’escalfament global del planeta i finalment van fer un taller sobre contaminació acústica. 

Va ser una setmana esgotadora (però molt motivadora!) per acostar la ciència a tots els nostres alumnes.

Tots amb la ciència! 

http://www.fundaciorecerca.cat/setmanaciencia/frontend/ 

Projecte: “De nosaltres a vosaltres” 
Aquest curs hem començat una experiència pilot a Tecnologia de l’Itinerari Vermell que hem anomenat 
“De nosaltres a vosaltres”. Aquesta optativa de 4t treballa el disseny i fabricació digital.

Com cada any, hem visitat l’Ateneu de Fabricació de l’Ajuntament a Les Corts. Aquest espai és d’ús gratuït per als 
ciutadans amb l’única condició de realitzar un “retorn social”; és a dir, en comptes de pagar per ús (o formació) cal 
retornar a la societat el valor en forma de col·laboració.

Així, i aprofitant per donar més contingut i motivació a l’assignatura, ens hem proposat col·laborar amb l’Escola 
Fasia (http://www.escolesfasia.cat/web/). Aquest centre havia gravat una sèrie de videodemandes de materials, 
per la qual cosa hem plantejat el repte als alumnes de dissenyar alguns dels elements que ells ens demanen.

El dia 19 d’octubre els alumnes han anat a conèixer els futurs “usuraris” per poder prendre mesures i han pogut 
veure les instal·lacions.

Creiem que és l’inici d’una gran col·laboració. Segur que aprendrem molt de vosaltres i, també, de nosaltres. 

Gràcies a tots per ser tan solidaris! 
Divendres i dissabte passat, tal i com us havíem anunciat, els voluntaris de l’escola van col·laborar amb el 
Gran Recapte. Van ser unes jornades cansades, però molt enriquidores. Moltes gràcies a tots els que ho 
vau fer possible!

I per saber com va anar la recollida no us perdeu l’article que el diari Ara va publicar el mateix diumenge. Aquí el 
teniu:

http://www.ara.cat/societat/Extraescolars-al-Gran-Recapte_0_1694230668.html 

1r Torneig Jan Vergés Blanch i La Marató de Tv3
Ens fa molta il·lusió convocar-vos al 1r “Torneig Jan Vergés Blanch”, una jornada esportiva, lúdica, 
familiar i solidària organitzada per l’AMPA de l’escola Nausica per retre un homenatge al nostre estimat 
Jan i per col·laborar amb la Fundació La Marató de TV3.

L’esdeveniment tindrà lloc el 18 de desembre, de 10h a 19h, a les instal·lacions de la nostra escola.

El futbol serà l’eix principal de l’esdeveniment, però el programa (adjunt) inclou moltes altres activitats paral·leles: 
inflables, tallers, música, bingo, etc. Tots els guanys generats seran cedits íntegrament a la Marató de TV3.

En cas de voler participar al torneig de futbol, és imprescindible realitzar la inscripció dels equips abans del 10 
desembre i mitjançant aquest formulari:

https://torneigjanverges.typeform.com/to/Q1SkYk.

Podeu consultar el reglament i el fulletó del torneig en els enllaços següents:

Reglament Torneig (*.pdf) ·
Fulletó Torneig (*.pdf)

Per tal de facilitar l’organització, es pot confirmar l’assistència a la jornada, abans del 10 de desembre, a través del 
formulari següent:

https://torneigjanverges.typeform.com/to/AqUKQ6

Esperem que us animeu i que us sumeu a aquesta gran festa-homenatge dedicada al Jan!

P.D – Podeu consultar més informació al blog: torneigjanvergesblanch2016.wordpress.com

i/ o contactar amb l’organització a través del següent correu: torneigjanvergesblanch@gmail.com

També podeu seguir el Torneig (i fer-ne difusió) a través de les xarxes socials:

Facebook: https://www.facebook.com/torneigjanvergesblanch/
Twitter: https://twitter.com/TorneigJanVB
Instagram: https://www.instagram.com/torneigjanvergesblanch/ 
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