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INTERESSANT SETMANA DEL CERVELL
Aquest dimarts 14 de març ha vingut Joan Guàrdia Olmos, professor de la Universitat de Barcelona expert
en Neurologia, a parlar-nos sobre el cervell.
La xerrada ha estat molt interessant atès que ha aconseguit que un tema tan teòric, com pot ser el cervell, sigui
divertit i interactiu.
En resum, a tots els alumnes ens ha agradat i hem après molt. És per això que esperem que es continuï fent.
Bruno Vázquez 3rA

EL CATALÀ CORRECTE, PASSA’L!
Recordeu aquella campanya de normalització lingüística per a depurar el català de barbarismes?
Un grup d’alumnes de 4t hem treballat els barbarismes més corrents en català i els mots correctes que cal utilitzar.
Per a fer-ho, hem escrit uns petits guions on s’utilitzaven els barbarismes en contextos reals i es corregien, tot
explicant la paraula correcta.
Els alumnes han gaudit buscant incorreccions en el seu dia a dia i gravant unes escenes que des de la
quotidianitat fomenten un català correcte.
Voleu aprendreu una mica de català amb nosaltres? No us perdeu els nostres vídeos.
El català correcte, passa’l!
https://www.youtube.com/playlist?list=PLufFm86NICH4i3varACIZA5-I0FOR7bA6

MACBETH: THE PLAY
After working on it for several weeks we finally enjoyed Joe's story on stage. As a whole, it was a mixture
of comedy with a classical Shakepearean plot together with some music.
Throughout the play we get to know Joe Macbeth as well as his ambitious wife, Lilly, a fortune teller, Clare Voyant,
and Joe's boss and co-workers. It first seems that they all lead a simple way of life until the mysterios fortune teller
foresees changes in Joe's life.
It was an entertaining and funny show; a must-see for secondary school students.

INTERCANVI AMB FRANÇA
Échange 2017 : Faisons connaissance…
Au long du mois de mars, les élèves de 2n qui participent à l’échange ont réalisé une vidéo dans laquelle ils
présentent l’école, sa situation géographie et quelques-unes des activités que les Français réaliseront quand ils
nous rendront visite au mois de septembre. De leur côté, les correspondants de Val de Rance nous ont, eux aussi,
fait parvenir leur vidéo de présentation où la musiquue ne manque pas!
Vous pouvez découvrir ces deux vidéos sur le blog de l’échange:
http://echangeelsarcsvalderance.blogspot.com.es/

T’ENSENYO COM ES FA?
A la matèria de català de segon hem estat treballant el text instructiu. Hem vist que estem acostumats a
llegir-ne, però sovint no som conscients que ho fem. Quan interpretem les icones que ens ensenyen com
muntar un moble, quan seguim una recepta de cuina, quan llegim les instruccions d’un joc i fins i tot quan
ens informem de la posologia i via d’administració d’un medicament ho fem mitjançant textos instructius.
Però el text instructiu que segurament té més èxit entre la nostra generació és el que s’amaga rere un
vídeotutorial. Hem vist que per a fer un bon vídeotutorial és bàsic que abans redactem un bon text instructiu que
detalli pas a pas allò que volem ensenyar.
Això és precisament el que hem fet a català. Hem triat alguns dels aspectes teòrics del curs i hem intentat
explicar-vos-ho en un vídeotutorial. Segurament fem alguna errada, però a nosaltres ens ha estat molt útil explicar
com fer-ho perquè ens ha permès assolir per un costat allò que us expliquem i, sobretot, com ha de ser un bon
text instructiu.
Voleu veure com ho hem fet?
Aquí teniu la llista amb alguns dels nostres vídeos:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLufFm86NICH4vdoBJnNLFvmqvZrUFz1ho
I continuem treballant!

ESGRIMA
La tutoria de 1B va ser l'afortunada guanyadora d'un curset d'esgrima del sorteig portat a terme per la
companyia Dagoll Dagom entre les escoles que van anar a veure l'espectacle Scaramouche.
Els alumnes van passar una bona estona i van resoldre molts "duels" pendents. A més, els van regalar un curset
d'un mes de durada a l'escola SAM. Tot plegat va ser una gran experiència.

NO VOLEM ALUMINI
A l’escola Els Arcs som veterans en les campanyes de reducció de residus als nostres esmorzars. La
campanya dels Embolcalls + Sostenibles que, des de Barcelona + Sostenibles se’ns proposa, ja és tradició
entre els nostres alumnes, però això no treu que continuem fent-ne difusió, especialment entre els
alumnes de primer.
Al primer trimestre vam fer una primera diagnosi per a veure la situació inicial. Durant tres dies no consecutius, i
sense avisar, vam recollir tots els residus que feien els nostres alumnes de primer i segon en els embolcalls dels
esmorzars, els vam classificar i els vam pesar. Tenim clar doncs, d’on partim.
Ara és el moment de difondre l’impacte que això té per la natura i començar una bona campanya de sensibilització
entre els nostres alumnes per a motivar un canvi.
Per això, hem seleccionat uns vídeos força impactants (però malauradament reals) que els nostres ecodelegats
estan passant a les tutories.
Remourem consciències i passarem a l’acció.
Vosaltres, després de veure tot això, continuareu generant tants residus?
Nosaltres, no.
Vídeo 1: Midway
Vídeo 2: E+S

LA INSPIRACIÓ NO VE SOLA
Com cada any, a l’escola Els Arcs estem preparant els Jocs Florals que celebrarem el proper 21 d’abril.
Aquest és un certamen molt valorat per tota la comunitat educativa perquè llegir i escriure ens fa més cultes, més
humans, més solidaris, més sensibles, més empàtics i mil coses més.
Durant les darreres setmanes tots els professors vam dedicar els primers minuts de les classes a llegir-los algunes
de les nostres lectures…I ningú s’imagina com agrada als adolescents que algú els llegeixi…
A més, vam organitzar una activitat cultural sorpresa per a tots els cursos: una pel·lícula de cinema per segon, una
tertúlia literària amb un escriptor a primer, un taller de rap a 3r i una activitat sorpresa (encara) per quart.
Finalment, divendres vam aturar totes les activitats de l’escola de 9 a 10 per començar a escriure i tots els
alumnes de l’escola van iniciar un text per presentar als Jocs Florals. Durant aquesta setmana, i aprofitant que ja
han acabat la segona avaluació, estan acabant els seus textos i fotografies per presentar-los al certamen que té
com a data límit el proper divendres dia 17.
Els desitgem molta sort i molta creativitat!

FABRICACIÓ DIGITAL
Els alumnes de l'itinerari vermell han pogut anar a l'ateneu de fabricació de Les Corts a fer una capacitació
del programa Rino de disseny CAD i utilització de la talladora láser de l'equipament municipal.
Van poder fabricar els productes desenvolupats dins del projecte d'aprenentatge servei "de nosaltres a vosaltres"
de col·laboració amb l'escola Fasia, d’educació especial. Ha estat un projecte molt enriquidor per tots nosaltres.

LA SENYORA FLORENTINA I NOSALTRES
Un grup d’alumnes voluntaris de 4t vam poder anar el passat dimecres 29 de març a passar un dia al TNC
(Teatre Nacional de Catalunya).
L’activitat, que té molta demanda, consisteix en una introducció al món del teatre i a la història del TNC, una visita
guiada per tots els espais, des de les sales, magatzems de decorats, passadissos soterranis, les sales de disseny
de vestuari, etc.
Tot seguit, vam poder assistir a la projecció de l’obra “La senyora Florentina i el seu amor Homer” de Mercè
Rodoreda a la sala gran. I després d’una breu pausa per dinar, vam pujar a les sales d’assaig on una actriu,
Helena Tornero, ens va fer perdre la vergonya amb activitats d’entrenament teatral.
Primer vam treballar l’escolta escènica i vam acabar la jornada amb la representació d’una escena de l’obra que
havíem vist al matí. Un grup d’alumnes s’havien preparat el text, per la qual cosa els vam poder fer una nova
proposta escènica.
Tot plegat una jornada ben completa i molt interessant.
Esperem poder continuar gaudint d’activitats com aquesta!

LES FAMÍLIES DE 1r ES CONEIXEN
Com és habitual des de fa uns anys, s’ha realitzat a l’escola la trobada de coneixença de les famílies de 1r.
Amb l’ajuda de les seves tutores, els alumnes han organitzat unes activitats lúdiques per compartir una estona
amb bona companyia.
A l’entrada de l’escola un grup de nens i nenes han donat la benvinguda als convidats i els han indicat l’activitat
que tenien assignada. De forma rotativa, han anat passant pel karaoke, el bàsquet, el concurs de mímica, la pista
de ball i el tradicional salt de corda. Tant pares com fills han participat activament en totes les proves i s’ho han
passat d’allò més bé. També els alumnes de 4t han preparat un fantàstic berenar per arrodonir la vetllada.
L’objectiu de la trobada s’ha assolit amb total satisfacció per part de tots: les famílies s’han conegut entre elles i els
alumnes han gaudit d’una tarda de rialles i complicitats entre grans i petits.
Ara ens coneixem millor!

UN PARTIT DE VOLEI MOLT EMOCIONANT
El 17 de març, després de la festa de les famílies de 1r, es va jugar un disputat partit de volei. Les nenes de
l’equip infantil jugaven contra el Súnion.
Els dos primers sets van caure a favor nostre, però durant el tercer i el quart, nosaltres vàrem deixar escapar uns
punts importantíssims, tant que ens va costar arribar al cinquè set.
Aquell dia hi havia molt de públic esperant la victòria de les nostres jugadores i això va fer que els nervis
estiguessin més presents. Va ser llavors quan la bona tàctica del volei d’Els Arcs es va imposar a un equip que
pensava que ja ho tenia tot fet.
Marcador final: 3 a 2. Fantàstic partit!
Felicitats per l’equip infantil femení d’Els Arcs!!!!
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