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Treballs de sintesí
Els treballs de síntesi van ser un èxit. 

Tant els alumnes que van anar a la Cerdanya (no us perdeu el vídeo que ens van fer), com els de Sitges, els de la 
Barcelona modernista i els de Londres van poder gaudir d’unes visites ben interessants i treballar allò que des de 
l’escola els vam preparar com a projecte transversal.

La majoria de pares ens vau seguir als blogs i a l’Instagram, però si voleu veure la resta de treballs aquí teniu els 
enllaços. 

El passat dia 29 ja vam recollir unes fantàstiques revistes modernistes i guies de Londres i dimecres i divendres de 
la setmana que ve veurem els reportatges de 2n i les exposicions de 1r. 

Sens dubte és una bona manera d’anar acabant el curs. 

Bona feina, nois!

1r ESO:
https://tscerdanya.wordpress.com/

2n ESO:
http://tsmediterrani2n2017.blogspot.com.es/

3r ESO
tsmodernisme3r2017.blogspot.com

4t ESO:
https://www.instagram.com/englisharcs_schooltrip/ 

Protagonistes del Campus Cerdanya
Aquest any els responsables del Campus Cerdanya ens han demanat poder fer un vídeo en què es vegi 
reflectit el nostre treball de síntesi de 1r de secundària.

Hem tingut una càmera que ens ha anat seguint i ha captat totes les activitats que hem anat fent, al voltant de les 
energies renovables. 

Han estat uns dies esplèndids en què hem pogut aprendre molt, hem conviscut i hem gaudit de la natura. El bon 
ambient i l’alegria que ens han acompanyat es pot veure en les imatges d’aquest vídeo.

Moltes gràcies Campus Cerdanya!

Alumnes i professors de 1r, vosaltres ho heu fet possible! 

2n de Secundària, Universitaris per un dia
El Campus de la UPC de Vilanova dóna a conèixer els seus estudis a alumnes de secundària a través dels 
Tastets d’Enginyeria, una iniciativa que vol acostar-los els graus que ofereix el centre a través de tallers i 
de visites als laboratoris. El Canal Blau dóna a conèixer aquesta iniciativa a través de la visita que ha fet 
2n de secundària de la nostra escola al Sarti, un dels grups de recerca de l’escola vilanovina.

Dins de les activitats del Treball de Síntesi de 2n, relacionades totes elles amb el Mediterrani, hem tingut 
l’oportunitat de visitar la UPC de Vilanova i el seu observatori submarí, el GUANAY II. Tot i que la sessió va ser 
força teòrica, els nostres nois i noies van estar molt atents a les explicacions dels enginyers.

I si voleu veure’ns, cliqueu l’enllaç següent: 
www.canalblau.cat/tastets-denginyeria-campus-upc-vilanova-donar-coneixer-secundaria-estudis-que-hi-ofereix/

10 anys de "Scratch"
El 25 de maig del 2007, el Grup Lifelong Kindergarten del MIT Media Lab, a Massachusetts, dirigit per 
Mitchel Resnick va fer públic per primera vegada el llenguntage de programació Scratch.

Cada any, per fomentar l'ensenyament de la programació i la utilització d'aquest llenguatge, durant el mes de maig 
se celebra l’ "Scratch Day". 

I d'on ve el nom del llenguatge? [Font: Wikipedia]

El nom Scratch prové de la tècnica turntablista de lscratching, i es refereix tant al llenguatge com a la seva 
aplicació. La similitud amb lscratching musical rau en la fàcil reutilització de peces: a l'Scratch, tots els objectes, 
gràfics, sons i seqüències d'ordres poden ser fàcilment importats a un nou programa, i es combinen de noves 
maneres. D'aquesta forma permet als nouvinguts aconseguir resultats ràpids i estar motivats per intentar anar més 
enllà.

Projet: Recettes et dégustation 
Les élèves de 2n d´ESO de français ont préparé le projet “Recettes et dégustation” qui conclut le travail, 
réalisé en cours, sur les aliments, les magasins et les achats en général.

Jeudi 4 mai, ils ont apporté les recettes qu´ils ont préparées en cours et qu´ils ont élaborées à la maison. Chaque 
groupe a présenté à l´aide d´un power point ou d´une vidéo la recette de leur choix. Merci à tous les cuisiniers et 
cuisinières. Le résultat a été délicieux !!! 

Millors lectors i millors persones
Un grup d’alumnes voluntaris van decidir participar com a jurat en el Premi Protagonista Jove. Les 
votacions van ser dimecres 3 de maig a partir de les 9h. Però per decidir el vot amb criteri volíem 
aprofundir, debatre, compartir tots els neguits i emocions que ens havien fet viure aquests quatre llibres.

A l’escola Els Arcs creiem en la lectura com a font de coneixement, font de cultura i font de plaer. Per això i per 
poder parlar tranquil·lament d’aquests quatre llibres vam preparar aquestes quatre activitats. Esperem que us 
agradin! 

Efecte calders. Santi Baró
 Dimecres 19 d’abril. 13’30h. Biblioteca

Vols conèixer en Pere Calders? Vols seure amb ell, veure na Rosa i na Tesa i sentir-te com en Xavier a Llançà? 
Avui en tindrem l’oportunitat!

La crònica, aquí.

La venjança dels panteres negres. Gemma Lienas
 Dimarts 25 d’abril. A la biblioteca 15/16h. Biblioteca

Què busca en Daniel quan entra en els Panteres? És el mateix que busca n’Oscar? I en Baldo?
Què ens porta a entrar en una banda, quines en són les característiques, jerarquies, ritus de pas…
Xerrada i dinàmica amb tècnics del punt JIP (jove informa’t i participa) i APC (a partir del carrer)

La crònica, aquí.

Connexions. Elizabeth Stewart
 Dimarts, 2 de maig 16h. Biblioteca

La Laiping ha deixat casa seva per una esperança de millora vital. Però, què s’ha trobat? I la Sylvie, quina vida li 
ha tocat viure? Guerra, explotació, violència, nens soldats, …

 Xerrada "Què hi ha darrere els mòbils?" per part d'Alba Trepat de Setem per fer una reflexió sobre les diferents 
fases de producció per les quals passa un producte electrònic -concretament un telèfon mòbil- abans d’arribar a 
les nostres mans: extracció de la matèria prima (coltan) a la República Democràtica del Congo, disseny i tècniques 
de consum massiu, vulneració de drets a les fàbriques, etc.

La crònica, aquí.

Les pereres fan la flor blanca. GERBRAND BAKKER
 Dimecres 3 de maig 9h Biblioteca

Club de lectura conjunta i votacions finals.

La crònica, aquí.

Si voleu estar al dia de les activitats que es fan des de biblioteca, no dubteu a consultar la web: 
bibliotecaelsarcs.wordpress.com , el twitter: @els_arcs_biblio o l'instagram: @els_arcs_biblio. 

Bona lectura a tothom! 

1kg de vida per compartir, 400 per repartir
Com bé sabem, la solidaritat no hi entén d’èpoques i l’arribada de l’estiu fa que sovint ens oblidem 
d’ajudar qui ho necessita. Per això, a l’escola hem engegat una nova recollida d’aliments amb un objectiu 
important: arribar als 400kg (més o menys 1kg per persona).

Durant la setmana del 29 de maig al 9 de juny, podeu portar al vestíbul de l’escola, llegums, arròs, pasta i 
qualsevol aliment que es conservi amb facilitat més de dues setmanes i no estigui envasat en vidre.

I per engrescar-vos, els alumnes de la matèria optativa de 3r “Els Arcs TV” han fet aquests anuncis… 

Què? Fem un pacte? Col·labora amb el gran recapte!

https://youtu.be/ZD-8XyzNKGQ

https://youtu.be/jWsHITmlmyI 

Ets prou llesta, Nyumbú?
Aquest és el títol del llibre que han llegit els nens i nenes de 6è de la nostra fundació. L’autora, la Muntsa 
Mimó, va venir a l’escola de secundària el dia 15 de maig per explicar-nos com va sorgir la història, la 
importància dels personatges i la seva manera de treballar.

Ha estat una xerrada molt interessant i amena ja que els alumnes de 6è van poder preguntar, comentar i compartir 
aquells aspectes del relat que els van cridar més l’atenció.

Després del fòrum, els alumnes reunits per grups de les diferents escoles, a partir del qüestionari que havien 
respost prèviament, van posar en comú el seu coneixement sobre l’escola de secundària.

Va ser una trobada molt positiva en què hi va haver temps per tot: esmorzar xocolata amb melindros, jugar i 
conversar.

La vostra escola de secundària ja us espera, nens i nenes de 6è! 

Un Gran Torneig
El passat diumenge, 14 de maig, es va celebrar a l’escola el IV Torneig de Vòlei.

Van participar-hi 170 persones, amb equips de tots els nivells i categories, des de les jugadores de 6è de primària 
de l’escola Nausica fins als equips formats pels pares que entrenen cada dimecres a Els Arcs.

Es jugaven els partits en dos espais, la pista exterior, on hi havia la majoria d’alumnes i pares i el poliesportiu, on 
hi havia jugadors amb molt bon nivell, alguns participen en la Superlliga Masculina (1a divisió del Vòlei a 
Espanya).

Tots els jugadors van poder fer un mínim de 8 partits, i després hi havia una fase final on jugaven els millors 
classificats de la primera volta. 

El Torneig es va allargar fins les vuit de la tarda, moment en què es va jugar la final.

Aquest torneig va omplir l’escola de tots aquells a qui ens agrada l’esport i ja s’ha convertit en un clàssic.

A les portes del final de temporada
Ens trobem a les portes del final de temporada. A l’espera dels resultats definitius, ens podem atrevir a dir 
que està sent molt exitosa.

Els petits de l’escola de bàsquet encapçalen la classificació del grup 7.

El Preinfantil Masculí lidera el grup 3 de la competició amb una sola derrota.

El Cadet Masculí A i el Juvenil Masculí A lluiten per entrar en les posicions de playoff en uns grups molt competits, 
on estan situats els millors equips de Barcelona.

El Cadet Masculí B amb un esforç per millorar el compromís de l’equip, va millorant jornada a jornada 

Revista Jocs Florals 2017
I després d’un bon Sant Jordi tenim a punt la revista d’aquest any. Ben aviat la podrem consultar en paper. 
De moment us enviem l’enllaç de la revista digital perquè llegiu tot el que han escrit els nostres alumnes.

Ha estat un bon curs. Fins i tot hem tingut dues alumnes guanyadores del premi districte de Sarrià-Sant Gervasi: 
la Paula Cerezo de 2nA i la Lia Viñas de 3rC.

Esperem que us agradi! 

+ Revista Jocs Florals 2017 (*.pdf) 

+ Revista Digital · Jocs Florals 2017
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