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ELS DE 1r ENS CONEIXEM
El dimarts 10 d’octubre, els alumnes de 1r hem anat a Llinars del Vallès, a la casa Mogent, a passar el dia. 
És la sortida de tutoria que s’organitza cada any per tal que tots els nens i nenes de 1r es coneguin i 
descobreixin com són els companys del seu curs.

És una activitat lúdica molt agradable. Comencem el dia amb uns jocs de confiança i coneixença: per grups, amb 
uns monitors molt simpàtics, anem fent proves esportives, d’enginy, de creativitat, de cooperació… tot amb 
l’objectiu d’enfortir els lligams entre nosaltres.

Després hem dinat i a la tarda hem tingut prou temps per jugar a futbol, construir cabanes amb canyes, passejar, 
conversar, riure…

Ha estat un dia rodó! 

COM ANEM DE MEMÒRIA?
El passat dia 11 d’octubre els alumnes de 4t hem anat al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) 
per escoltar una xerrada sobre la memòria. El ponent ha estat el biòleg Paco Muñoz, que de manera clara i 
entenedora ens ha anat explicant com funciona la nostra memòria i ha anat resolent tots els dubtes que li 
hem plantejat.

Ha estat una sortida molt interessant! Per unes hores ens hem endinsat en el món científic i hem descobert una 
dimensió poc coneguda del nostre cervell.

Bruno Vázquez 4t A

ELS NOSTRES EXPLAINERS 
Felicitem les alumnes de 4t que han estat seleccionades per fer la formació del programa Explainers del 
CosmoCaixa: Gemma Ventura, Mireia Mestre i Mar Vilaplana.

És una gran oportunitat per a elles i per a la nostra escola. Des de l’organització ens expliquen que ha estat molt 
difícil triar els alumnes seleccionats per aquest trimestre.

Han rebut 80 inscripcions per triar 40 alumnes i han intentat que estiguin representades totes les escoles que l’han 
sol·licitat, un total de 20 centres educatius.

En el cas de la nostra escola, s’han presentat 5 alumnes, dels quals han triat tres.

Els alumnes que no han estat seleccionats aquest trimestre poden optar a participar en el 2n o 3r trimestre. Els 
animem a continuar intentant-ho.

El nostre objectiu és que en el transcurs de l’any tots tinguin l’oportunitat de fer-ho, o sigui, que no es desanimin. 

NO AL MALBARATAMENT ALIMENTARI
Durant dos matins d’aquesta setmana, els alumnes de primer i segon d’ESO han participat en un taller 
sobre el malbaratament alimentari organitzat per l’Agència Catalana de Residus. Hem après la diferència 
entre data de caducitat i data de consum preferent i hem reflexionat sobre la importància de reduir el 
consum i afavorir actituds més responsables amb el medi ambient.

Ens preocupa el medi ambient i, com diu el taller: “Som gent de profit”. 

3rC ANEM AL MUSEU DE LA MÚSICA
El passat dimecres 11 d’octubre els alumnes de 3r C vam anar al Museu de la Música. Uns dies abans 
havíem començat a preparar la sortida sobre tot el que veuríem i això ens va anar molt bé perquè així ja 
teníem informació d’alguns dels instruments del museu.

La primera sala que vam visitar ens va agradar perquè era com un bosc. També va ser molt curiosa la sala 
interactiva. Tota la informació que ens van donar va ser molt interessant.

Text: Carla Gómez i Patricia López
Fotografia: Pau Aguiló 

DESCONNECT@ DE LES PANTALLES
“Desconnecta de les pantalles i connecta amb les persones”. Aquest ha estat el missatge que el senyor 
Marc Masip, psicòleg i expert en addicció a les noves tecnologies, ha donat als nostres alumnes de tercer 
d’ESO, a la conferència organitzada per l’Hospital Plató.

Aquestes conferències formen part de la quinzena edició de les Jornades estratègiques de l’hospital Plató al Barri.

Els alumnes es van mostrar participatius mentre en Marc els explicava la importància d’apagar el mòbil per dormir, 
no penjar imatges personals a cap xarxa social o tenir un ús racional del mòbil i els ordinadors.

Caminar mirant el mòbil els fa portar un gest abatut, amb el cap cot. I aquesta no és l’actitud que esperem d’ells 
davant la vida. 

Així doncs, fem-ho tots: desconnectem una mica de les pantalles i connectem amb les persones! 

TUTORITZACIÓ EN MARXA!
El dia 19 d’octubre, ha començat el projecte de tutorització d’aquest curs. El dijous, al pati del matí, s’han 
fet les presentacions entre els alumnes de 4t i els de 1r. En total, han participat 132 alumnes. Com que hi 
ha hagut molta participació, aquesta activitat s’ha fet a la pista poliesportiva de l’escola.

L’expectació ha estat màxima: Cada alumne de 4t, en sentir el seu nom, ha anat a trobar-se amb el seu tutoritzat 
de 1r i així han iniciat la coneixença. El moment ha estat molt intens i especial. Tothom ha estat molt content. 

Aquesta ha estat la primera trobada i, més endavant, se n’organitzaran altres amb temàtiques diferents.

Els alumnes de 1r s’han sentit molt ben acollits i els de 4t tindran l’oportunitat d’orientar i ajudar els més petits de 
l’escola.

Esperem que la tutorització sigui el principi d’una llarga amistat! 

RATIFIQUEM EL NOSTRE COMPROMÍS
El passat 24 d’octubre, una representació dels nostres ecodelegats de l’escola va anar al Saló de Cent de 
l’Ajuntament de Barcelona a ratificar el nostre compromís amb la sostenibilitat. 

“Totes les persones que formem la comunitat educativa de l’escola Els Arcs estem disposades a aprendre i 
canviar maneres de pensar i decidir i revisem i duem a terme accions de millora en relació al medi ambient i la 
sostenibilitat del centre i l’entorn immediat. Així, ens comprometem a seguir aprofundint en aquesta línia de treball 
durant el període 2017-2020”

I, perquè així consti, hem signat el compromís davant la tinenta d’alcaldessa d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, 
Janet Sanz i Cid.

Els alumnes van tornar molt contents d’aquest acte i amb moltes ganes de començar la nostra tasca ecològica. 

Ben compromesos, ecodelegats! 

LA VIDA ÉS DIVINA
El dia 18 d’octubre tota l’escola Els Arcs hem anat a veure el musical Cabaret al teatre Victòria. Aquesta és 
una activitat cultural que fem cada curs i que té com a objectius treballar la sensibilitat cultural i artística i 
establir més llaços entre nosaltres.

Aquest musical es basa en l’obra narrativa Goodbye to Berlin (1939) de l’escriptor anglès Christopher Isherwood. 
Està inspirada en les vivències que l’autor va tenir a Alemanya entre el 1929 i el 1933.

L’adaptació que hem pogut veure ha estat molt adequada per als nostres alumnes, ja que prèviament s’havien 
treballat a l’escola: la gènesi de l’obra, l’autor, la sinopsi, el context històric i artístic, etc. 

Els nostres alumnes han respost de manera extraordinària i han sabut gaudir plenament de la representació.

Gràcies a tots per la vostra implicació i atenció! 
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