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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!”

Anem al museu de la música
El dimecres 18 de gener, els alumnes de 3r A hem pogut gaudir d’una visita al museu de la música de 
l’Auditori, ja que a classe estem treballant els diferents tipus d’instruments que es poden trobar en les 
diferents èpoques. En aquest museu hi ha una col·lecció d’uns 500 instruments i documents musicals.

La visita ha començat en el bosc sonor, on es pot conèixer totes les músiques i tots els instruments del planeta. 
Després hem identificat totes les músiques de les diferents èpoques, com per exemple l’Edat Mitjana, el 
Renaixement… Finalment ens han deixat tocar uns certs instruments.

Personalment, la sortida m’ha semblat molt interessant ja que hem pogut aprendre de manera pràctica tot el que 
hem estudiat a classe.

Gràcies a tots aquells que heu fet possible aquesta sortida. 

Oral presentations
This week the students are giving oral presentations about different topics such as videogames, unusual 
jobs, interesting websites, endangered animal and also recipes. We have even tasted pancakes, a Spanish 
omelette, crepes, a very special chocolate cake and a Serbian dish called zuzu. We would like to 
congratulate them all for their quality, creativity and hard work.

Com es depura l’aigua?
Els alumnes de l’itinerari vermell de 4t hem fet un taller per entendre, a partir d’experiments pràctics, com 
es depura l’aigua. L’objectiu principal del taller és donar a conèixer el cicle de l’aigua i el procés de 
depuració, incloent dinàmiques participatives i didàctiques.

Amb exercicis motivadors, s’ha iniciat al laboratori el taller de l’AMB. A continuació, els participants s’han convertit 
en tècnics de laboratori i han realitzat 5 experiments que simulaven els processos de depuració que es duen a 
terme en una EDAR.

Finalment i per a concloure, s’ha realitzat una reflexió conjunta sobre l’ús de l’aigua que fem cadascú de nosaltres 
i com podem optimitzar-lo. 

Tu llegeixes en francès?
Un any més, aquest segon trimestre tots els alumnes de segon idioma estranger llegeixen un llibre en 
francès. Aquesta activitat permet als alumnes adquirir vocabulari, potenciar l’ortografia, millorar la 
pronunciació (la majoria dels llibres van acompanyats d’un cd) i sobretot gaudir llegint mentre s’adonen 
de la seva bona capacitat de comprensió.

Els llibres escollits per la lectura segons els nivells són:

1r: Jojo de Rachel Barnes / Trésor de guerre de Dominique Renaud
2n: Trésor de guerre de Dominique Renaud / On a volé la Mona Lisa de Cécile Talguen
3r: 35 kilos d’espoir d’Anna Gavalda / On a volé Mona Lisa de Cécile Talguen
4t: Momo, petit prince des bleuets de Yaël Hassan / 35 kilos d’espoir d’Anna Gavalda

Bona lectura!

Mobilitza’t per la selva
El proper dimarts 24 de gener, a l’hora del pati, repetirem la recollida de mòbils vells per a col·laborar amb 
la Fundació Jane Goodall.

Ja fa més de dos anys que gràcies a la quantitat de mòbils que ens vau portar, vam poder apadrinar dos 
zimpanzès: la Lemba i l’Anzac. I fa tot just unes setmanes ens van anunciar que havien pogut alliberar un 
ximpanzè gràcies a la feina que fa aquesta entitat.

Aprofitem que els Reis han portat més d’un mòbil per reciclar els aparells vells i col·laboarar amb la fundació.

Som-hi! Mobilitza’t per la selva!

Consulteu la pàgina web de la Fundació: Fundació Jane Goodall 

El curiós incident del gos a mitjanit
Després de llegir i fer el treball de Biblioteca sobre El curiós incident del gos a mitjanit, els alumnes del 
grup 5 de Català de 4t d’ESO el passat 26 de gener, vam anar al Poliorama a veure l’obra de teatre. Es 
tracta d’una creació amb una posada en escena molt creativa i uns actors que representen molt fidelment 
els personatges de la novel·la. Destaca el protagonista que, ràpidament, sap involucrar l’espectador en el 
seu món particular i reflexiu.

Hem gaudit d’una molt bona experiència.

Ha estat una bona cloenda d’una feina acadèmica que, de ben segur, ens ha enriquit com a persones.

Comença la segona fase de bàsquet
Els nostres equips de bàsquet han fet una molt bona primera fase i ja incien la segona amb molta energia.

Els petits de l’Aleví Mixt inicien la segona fase amb notables millores en el joc.

La primera fase que han jugat el Preinfantil Masculí i el Cadet Masculí B ha estat molt exigent.

Pel que fa al Preinfantil Femení i el Cadet Masculi A, els seus bons resultats, els situen entre els grups de nivell 1, 
cosa que els dóna l’opció de competir pel Campionat de Barcelona.

I finalment, el Juvenil Masculí, que ja ha començat guanyant en la primera jornada i després de quedar-se a les 
portes de l’èxit la temporada passada, busca arribar a les fases finals.

Ànims a tots i bona segona fase! 

El vòlei arrenca amb força
També el vòlei ha arrancat la temporada amb força!

Les més petites d’Els Arcs han iniciat amb força la lliga infantil, tot i no tenir els resultats de cara.

L’equip de les nenes de 2n està imparable. Tenen bona actitud i fan un bon treball. L’equip aspira a classificar-se 
entre les tres millors del grup, i van pel bon camí.

Pel que fa a l’equip cadet, ha començat la temporada amb molta il·lusió ja que s’inicia un nou projecte per a Els 
Arcs, i és que aquest any les jugadores cadets poden competir també a la lliga Juvenil.

Totes les components de l’equip tenen unes grans aptituds físiques i molt potencial per millorar.

Finalment, les primeres dotze alumnes que van iniciar el vòlei a l’escola han començat els seus primers partits 
com a equip sènior federat, i amb elles un equip juvenil que el curs passat va acabar l’ESO.

Moltes felicitats a totes! 

Copèrnic, 34 - 08021 Barcelona
Tel 932 014 598 | Fax 934 144 639
escola@elsarcs.cat

Si no desitges rebre el butlletí informatiu de "Els Arcs", clica aquí

Página 1 de 1ELS ARCS INFORMA :: GENER 2017

05/02/2017file:///G:/PROJECTES/WEB%20ELS%20ARCS/NEWSLETTER/2017/GENER/gener_17.htm

http://www.janegoodall.es/es/
http://www.janegoodall.es/newsletter/

