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El darrer dia del 2016 a Els Arcs
Després d’unes ben merescudes vacances, comencem de nou amb molta energia. Ens espera un trimestre 
farcit de noves activitats i projectes. De moment, aquesta primera setmana farem els exàmens de 
recuperació de les matèries de la primera avaluació.

Som-hi, nois!

Ens veiem al gener 
El dia 22 de desembre ha estat una jornada diferent. A les 12h, hem fet un bon comiat de l’any.

De 10 a 11h, ens hem reunit amb els nostres tutors: S’ha valorat el trimestre i, fins i tot, s’han pogut realitzar altres 
activitats més lúdiques. Després, els alumnes de 4t ens han ofert un esmorzar ben complet i festiu. Tot el que han 
guanyat els servirà perquè el viatge que es farà al maig sigui més econòmic.

Finalment, una comissió d’alumnes de 4t ha presentat l’acte que hem seguit amb molta atenció. Per començar, 
alguns alumnes de 1r ens han explicat què són els projectes i en què consisteixen, ja que és una novetat d’aquest 
curs. A continuació, han intervingut els representants de cada classe que ens han explicat el desig i el compromís 
del seu curs. I també, hem cantat unes nadales. Els presentadors de 4t ens han recitat el poema “Podries” de 
Joana Raspall que ens ha emocionat.

Esperem que tots puguem descansar força i tornar amb energies ben renovades! 

Un torneig inoblidable: tots amb el Jan 
El dia 18 hem celebrat a la nostra escola Els Arcs un sentit homenatge al Jan Vergés Blanch, amb tota una 
sèrie d’activitats que han servit per recaptar diners per a la 25a edició de La Marató de TV3 d’enguany.

L’AMPA de l’escola Nausica i la família del Jan han organitzat l’esdeveniment de forma impecable: No ha mancat 
cap detall. A les 8h del matí ja han començat els partits del torneig de futbol que s’han anat succeint fins a les vuit 
del vespre. Quina expectació quan hem vist aparèixer els veterans del Barça!

Paral·lelament, s’han realitzat diversos tallers i activitats molt engrescadores com: el bingo, la tómbola, 
maquillatge, ioga, castell inflable, DJ, photocall… i el concert de “Los discípulos de Otilia”.

Tot això no s’hagués pogut fer sense la implicació, dedicació, esforç i il·lusió dels voluntaris (pares, mares, 
professors i alumnes) de Nausica i Els Arcs. S’ha aconseguit lliurar a La Marató de TV3 més de quinze mil euros!!! 
Ha estat una xifra extraordinària i n’estem molt orgullosos.

Jan bonic, tu ho has fet possible!

Gràcies 

Tutors i tutoritzats compartim un esmorzar diferent 
El dia 16 de desembre hi ha hagut la 2a trobada “oficial” entre tutors de 4t i tutoritzats de 1r a l’hora del 
pati del matí.

Malgrat que des que es coneixen ja han passat dos mesos, hem pogut comprovar com els alumnes de 4t i 1r han 
compartit les vivències del trimestre i un esmorzar nadalenc amb neules, torrons i galetes.

Durant el segon trimestre continuarem organitzant reunions entre els nois i les noies de 4t i de 1r que han volgut 
participar en aquest projecte de tutorització. 

Ens interessen els processos industrials 
El primer trimestre de l’assignatura de Tecnologia ha estat relacionat amb els processos industrials. En concret, 
l’escola treballa la indústria tèxtil per la importància que té en el nostre país. Per fer-ho fem un repàs de la història 
dels processos de fabricació tèxtil , amb una visita al MNCTEC, amb pràctiques d’identificació de fibres i fils i amb 
el disseny d’un objecte amb la seva corresponent memòria.

Els alumnes s’ho han passat d’allò més bé! 

Com gestionem els residus 
El dimecres 30 de novembre, el grup de l’itinerari vermell hem sortit pel barri a conèixer com gestionen els 
residus diferents botigues i negocis.

Hem demanat què fan amb els residus que generen en més quantitat:

paper i tóners a la copisteria; medicaments caducats a la farmàcia; piles, cartrons, plàstics i material orgànic al 
supermercat; olis i ferralla al taller de cotxes; olis i dissolvents a la benzinera i vidres i plàstics al restaurant).

Ara ja podem valorar què passa amb tot això… 

De visita a TV3 
El passat 14 de desembre els alumnes de la matèria optativa “Els Arcs TV” vam anar a visitar les 
instal·lacions de Sant Joan Despí de TV3. Va ser una visita molt interessant perquè vam poder veure els 
nous platós del Telenotícies que seguim cada dia des de casa, uns dels més moderns d’Europa. Vam 
poder conèixer les sales de producció i realització; les sales de reunions, els vestidors i camerinos i fins i 
tot vam veure un dels assajos que feia la Pati Pla per al programa de la Marató.

Tot plegat ens va resultar molt interessant i útil per a les nostres gravacions.

Durant la visita no vam poder fer cap fotografia ni vídeo amb els nostres mòbils, però ens van deixar una càmera 
de vídeo amb la qual nosaltres mateixos vam gravar tota la visita. En tornar a l’escola al gener ens hem trobat un 
CD amb els vídeos de les nostres gravacions i els hem vist a classe. 

Agraïm a TV3 tota aquesta atenció rebuda. 

Nous projectes
Aquest any, les matèries optatives de primer d’ESO s’han canviat pels “projectes” en què els nostres 
alumnes han de donar resposta a alguna necessitat real mitjançant el treball cooperatiu.

El nostre objectiu és que a partir de l’aprenentatge basat en problemes, els alumnes tinguin la necessitat de 
treballar en equip per crear un joc de taula, fomentar la recollida selectiva, reduir el soroll a l’escola, pensar en una 
nova dieta, una ruta pel barri, crear un herbari o fer una obra de teatre.

Per això hem comptat amb el suport de diferents agents del barri o entitats com la Ivana Rossell, consultora 
acústica, els dinamitzadors del casal de joves de la Casa Sagnier, els serveis del parc de Collserola, etc.

Estem molt contents del funcionament dels projectes i estem convençuts que aquesta nova dinàmica afavoreix 
l’aprenentatge significatiu dels nostres alumnes.

Endavant amb els projectes o amb paraules dels propis alumnes: “Projectes en acció!” 

Ens trobem a internet?
Les xarxes socials són actualment un mitjà de comunicació important també per a les escoles i, com molts 
ja sabeu, a Els Arcs intentem estar al dia.

Seguiu els nostres blogs a l’apartat blogs de la nostra pàgina web.

Feu-vos seguidors del tuiter: https://twitter.com/Els_Arcs

I no us oblideu del facebook: https://www.facebook.com/escolaelsarcs#

Però el que de veritat volem és estar prop vostre, per això el proper dia 4 de febrer farem la Jornada de portes 
obertes per als nous alumnes i pares de l’any que ve. Si sabeu d’algú a qui pugui interessar no dubteu en 
convidar-lo. Serà benvingut! 
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