ELS ARCS INFORMA :: FEBRER 2017

Página 1 de 1

Si no visualitzes correctament aquest missatge o no et funcionen els enllaços, clica aquí

JORNADA DE PORTES OBERTES
El passat dissabte 4 de febrer, vam celebrar la jornada de portes obertes de l’escola. Vam obrir casa
nostra a les famílies de les escoles de la nostra fundació i a tots aquells que també volien conèixer el
nostre projecte.
A les 11h del matí els vam rebre al poliesportiu on l’equip directiu (Núria Padró, Carme Arrese i Victòria Sendil) i
diferents professors vam explicar el nostre projecte educatiu acompanyats de les exposicions que van fer alguns
alumnes.
En acabar, el grup de músics, dirigits per la Iolanda Tarrat van tocar la peça “Cercles” de Sopa de Cabra i el
sotsdirector del CIC, l’Oriol Olivé, ens va parlar del futur després de l’ESO.
Tot seguit vam pujar al pati i vam esmorzar una mica i des d’allà vam començar la ruta per l’escola. Tots els pares
i mares que volien conèixer Els Arcs, acompanyats d’un guia voluntari, van passejar per les diferents aules on
professors de cada Departament amb alumnes van resoldre dubtes i van mostrar alguns dels treballs fets a classe.
Vam marxar cap a casa cansats d’una jornada tan intensa, però amb aquella satisfacció de la feina ben feta i,
sobretot, molt orgullosos de ser d’Els Arcs.
Moltes gràcies a tots els que ho vau fer possible!

UN ROBOT A CASA MEVA
El passat dilluns 30 de gener els alumnes de 4t d’ESO de l’assignatura de Tecnologia de l’itinerari GROC
van fer el taller “Un Robot a casa meva” a la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB-UPC).
L’objectiu era descobrir com funcionen i es programen els robots. Durant les dues hores que va durar l’activitat, els
alumnes van utilitzar el kit LEGO Mindstorm per endinsar-se en el món de la construcció i programació dels robots
mòbils.
La sortida s’emmarca dins EscoLab, una iniciativa del Programa Barcelona Ciència de l’Institut de Cultura i del
Programa de Cultura Científica de l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona.

COM SEMPRE, APRENEM DELS NOSTRES PARES
La tarda del passat dijous dia 16 de febrer, vam rebre una visita molt interessant: un grup de pares i mares
de 4t van venir voluntàriament a explicar-nos en què consistia la seva feina, quina va ser la seva via
d’accés, quines aptituds es demanen o quins són els principals problemes que es van trobar en el moment
d’encarar el seu futur.
Teníem pares d’àmbits ben diversos, des de les ciències mèdiques i la salut, la tecnologia, l’enginyeria,
l’emprenedoria, les humanitats, l’art, el màrqueting, l’administració i direcció d’empreses, la restauració, etc.
D’aquestes xerrades van sorgir idees tan importants com “Encara estem estudiant”, “Els idiomes -i quants més
millor- són essencials per a qualsevol feina”, “El més important és l’esforç”, “No passa res si us equivoqueu” i,
sobretot, “Treballeu i estudieu per a fer allò que us agrada”.
Els alumnes van estar molt contents d’escoltar l’experiència dels seus pares o dels pares dels companys. Des
d’aquí els agraïm el seu temps i dedicació. Com sempre: us escoltem, pares!

BENTORNATS A CASA!
El dimarts 21 de febrer hem continuat amb les activitats d’orientació després de la Secundària que
organitzem des de l’escola. Aquesta vegada han estat els nostres exalumnes els protagonistes.
En primer lloc, s’han dividit en tres grups en què hi ha hagut representants dels diversos tipus de Batxillerats i
Cicles Formatius. Després han anat passant per les tres classes de 4t i han exposat els estudis que estan
realitzant.
La diferència d’edat i les diverses opcions que han escollit els participants ha estat un encert i ens ha enriquit
personalment. Hem pogut comprovar que hi ha molts camins i que, malgrat ens puguem equivocar, hem de mirar
endavant per trobar allò que més ens agrada.
Finalment, la valoració dels nostres alumnes ha estat molt positiva ja que ha servit per treure pors i per veure que
el futur cada vegada és més proper.
Tot això no hagués estat possible sense els voluntaris que han tornat a casa: David Gargallo, Katia Monclús,
Franc Ricart, Clàudia Villuendas, Mireia Martí, Clàudia Sans, Joaquim Albert, Olaya Martínez, Aina Sorribas, Pau
Gelpí, Marc Martínez, Pau Jiménez, Pol Redón, Maria Beltran Èlia Rojas, Lucas Amillano i Txell Pascuet.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració i bentornats a casa!

ANEM AL CIC
Ha començat el període de preinscripció per al Batxillerat i, per això, hem organitzat les portes obertes a la
institució cultural del CIC.
Hem organitzat xerrades pels alumnes el passat 6 de febrer, pels pares el 8 de febrer i, properament, un
responsable de comunicació de l’escola de Batxillerats del CIC vindrà a l’escola a tramitar inscripcions i resoldre
dubtes puntuals directament amb els alumnes.
· El proper dimecres 22 i dijous 23, de 16 a 17h, Mireia Serrano vindrà del CIC a gestionar la preinscipció a “Els
Arcs”.
Tot a punt per al Batxillerat!

JAZZ AL PALAU DE LA MÚSICA
El dia 15 de febrer hem anat al Palau de la Música a escoltar la Big Band que ha interpretat música de Jazz.
En entrar, ens ha impressionat l’arquitectura de l’edifici modernista. Tant l’orquestra com la cantant i els ballarins
han interpretat de manera fantàstica les peces que s’han anat succeint. Ens ha agradat molt el ballarí de claqué i
el “swing” amb què tocava l’orquestra.
Tot plegat ha estat increïble i ens ha passat l’estona volant. Quan hem arribat a l’escola, hem comentat i hem
valorat molt positivament aquesta sortida.
Martina Gall

LA METEOROLOGIA, AL NOSTRE ABAST
Els alumnes de 2n de la MO de Naturals hem fet dues activitats relacionades amb la matèria que estem
treballant.
El dia 18 de gener des del Servei Meteorològic de Catalunya ens van fer una xerrada a l’escola ampliant els
continguts treballats a classe sobre l’atmosfera i les seves característiques. Va ser una explicació mot interactiva
perquè algunes coses ja les havíem explicat i les podíem comentar.
El dia 1 de febrer vam fer una sortida a l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) on ens van informar de la
tasca d’un meteoròleg. Des de l’observació directa de l’estat del cel, vent, humitat, onatge..., els instruments
meteorològics, la teledetecció i la navegació per la web de l’AEMET vam comprovar que es fer una bona predicció
del temps.

VISITA A LA DEPURADORA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
Dimecres dia 1 de febrer, els alumnes de l’itinerari vermell de 4t d’ESO hem visitat una de les plantes de
sanejament d’aigües residuals del territori metropolità: la depuradora de Sant Feliu de Llobregat. Aquesta
depuradora té capacitat per tractar fins a 72 milions de litres d’aigua residual al dia, l’equivalent a l’ús de
l’aigua de 320.000 habitants i les activitats econòmiques associades.
Hem pogut veure in situ les diferents etapes de depuració de l’aigua que la setmana anterior vam poder conèixer a
partir d’un taller al laboratori amb experiments pràctics.
La visita ha consistit en un itinerari per la instal·lació on hem pogut visualitzar les diferents fases del procés de
depuració de l’aigua fins que ja és apta per a retornar-la al medi. Hem vist que amb el funcionament d’aquesta
instal·lació es contribueix a la recuperació ambiental del tram baix del riu Llobregat i es dóna un important impuls a
la regeneració i reutilització de l’aigua tractada.

TRADUCTEURS EN HERBE
Les élèves de français du groupe 1 de 3r et 4t ont participé ce mois-ci à la première phase du concours de
traduction organisé par l'Université Pompeu Fabra. Il s'agit de la 17ème édition de ce concours où les
élèves sont chargés de traduire un texte français en catalan.
À l'issue de cette première épreuve, 4 élèves ont été selectionnées pour représenter l'école lors de la deuxième
phase qui aura lieu le 10 mars à la "Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra".
Nous souhaitons donc bonne chance à Júlia Castillo, Mireia Estrada, Daniela Moragas et Caterina Roig!

FEM EL MAPA DEL SOROLL
Els ecodelegats de l’escola col·laborem amb un projecte de l’Ajuntament de Barcelona per a reduir la
contaminació acústica: el projecte SSSplau. L’any passat vam instal·lar uns sonòmetres al vestíbul i al
menjador per a prendre mesures i poder treballar la sensibilització amb la resta de la comunitat educativa.
Aquest any continuem amb aquestes tasques i ens hem ofert per a participar en l’actualització de les dades que té
l’Ajuntament sobre el mapa de soroll de la ciutat.
S’ha establert una xarxa de connexió entre escoles i ens han deixat en préstec uns sonòmetres i molta informació
sobre la contaminació acústica, els mapes de soroll, els mapes de capacitat, etc.
Durant aquestes setmanes tenim els sonòmetres en préstec i, per aquest fet, hem organitzat els punts de mesura
del nostre entorn i uns horaris per a poder prendre les mesures necessàries.
És fantàstic veure com s’organitzen els nostres alumnes a les hores de pati, al migdia i passades les cinc de la
tarda per a recollir els sonòmetres i completar totes les fitxes del treball de camp!
Quina bona feina feu, ecodelegats!

I QUAN CONVÉ ENS DISFRESSEM...
El passat divendres a la tarda, envoltats d'animals, hippies, mexicans, esportistes, súper herois,
aplicacions de mòbil, militars, escocesos, motoristes, pink ladies i fins i tot patates fregides amb quètxup
vam passar una bona tarda de Carnaval!
Els alumnes de 4t es van preparar el pregó i van organitzar, de manera ordenada, una desfilada i un concurs de
disfresses.
Com que la meteorologia no ens ho va posar fàcil, vam haver d’estar al poliesportiu cobert, però tot i això l’ambient
relaxat i festiu va fer que tots participéssim de la jornada amb respecte i bon humor.
Gràcies, alumnes de 4t, per la bona organització i gràcies al fotògraf (Tomàs) pel magnífic reportatge!
Ara, tornem a la feina...
I si voleu veure algunes de les fotografies, aquí teniu l’enllaç… Està permès riure…
https://drive.google.com/open?id=0B0_vGEHfyiaqZG41WlVzcngxcDA
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