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COMENCEM UN NOU CURS
Iniciem el curs amb nous projectes i amb molta il·lusió. Com cada any, els tutors ja han començat a fer les 
reunions de pares i mares per explicar els canvis de cada curs, proposar els objectius de cada etapa i 
compartir les qüestions diferents que es plantegen les famílies.

Aquestes trobades són importants per tal de mantenir una línia conjunta família i escola.

Ja s’han fet les reunions de 4t, 3r i 2n de secundària i la valoració ha estat molt positiva.

La propera serà la de 1r de secundària, que es farà el dimarts 17 d’octubre a les 19h.

Us hi esperem! 

SOM BIOENGINYERS PER UN DIA
El dijous dia 21 de setembre els alumnes de 4t de l’itinerari blau hem tingut l’oportunitat de gaudir d’una 
visita guiada, a l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), centrada en la medicina del futur.

Es tracta d’una medicina orientada sobretot a la nanotecnologia i els biomaterials, els quals permetran, per 
exemple, la impressió d’òrgans o la creació de fàrmacs dirigits. Durant la visita hem pogut participar en una 
pràctica on hem vist de primera mà com s’aconsegueix l’encapsulació d’un fàrmac convencional.

Hem sortit dels laboratoris de l’IBEC amb un munt de conceptes nous i una visió futurista, cada cop més real, del 
que serà la nostra medicina algun dia.

Gemma Ventura 4tA 

MÉS PROJECTES
I seguint la dinàmica de l’any anterior, continuem treballant de manera cooperativa amb els alumnes de 
primer i segon. Ens ajudem de la disposició de les taules en aquestes classes en grups de 4 o 5 alumnes i 
agrupem el bloc de matèries optatives en sessions de dues hores, tant a primer com a segon.

D’aquesta manera, ja tenim alumnes que han anat a Collserola a recollir mostres de plantes, a aprendre dels jocs 
de taula a la casa Sagnier, a fer una ruta creativa pel barri, que treballen per a reduir els residus dels esmorzars, 
que preparen una coreografia per a la festa de pares, que redissenyen el pati o que graven vídeotutorials per a 
alumnes amb necessitats educatives especials... 

Què més els podem demanar?

Que no es cansin mai de treballar. Bona feina! 

FINS L'ANY QUE VE!
Com cada curs, des del passat dijous dia 21 de setembre i fins el divendres 29, els alumnes de 3r hem 
acollit els nostres companys “correspondants” de l’escola Val de Rance de la Bretanya.

Ha estat una setmana farcida d’activitats, amb la Mercè inclosa, que ens ha deixat un molt bon record.

El passat dijous 28, al vespre, hem fet el sopar de comiat i, com no podia ser d’una altra manera, hem acabat amb 
un fi de festa acompanyats de ball i de música. 

Ha estat un intercanvi ple de bons moments i somriures. 

Ens ha agradat molt compartir aquests dies amb vosaltres, amics de Val de Rance!

I si voleu veure més fotos de tot l’intercanvi aquí teniu el blog:
http://echangeelsarcsvalderance.blogspot.com.es 

DELF curs 2016-2017
Aquest curs, s´han presentat 17 alumnes dels grups 2 i 3 de 4t de l’ESO al mòdul A2 del DELF i 13 alumnes 
del grup 1 al mòdul B1. 

A les proves de l´A2, un 53 % dels nostres alumnes han obtingut unes notes entre 8 i 8,9; mentre que el 47% 
restant han aconseguit unes qualificacions iguals o superiors a 9. Aquests indicadors són prou bons perquè el 
grup 2 de 4t es plantegi presentar al B1 el curs vinent. 

A les proves del B1,15% han tret unes notes entre 6 i 6,9, 38% entre 7 i 7,9 i 46% entre 8 i 8,9.

D´una altra banda, cal recalcar que no presentem tots els alumnes que pensem que estan preparats ja que alguns 
d´ells, més indecisos, prefereixen esperar a 1r de batxillerat per passar el B1. 

FORMACIÓ FUNDACIÓ
Aquest curs, tots els que treballem a la Fundació Els Arcs (Lys, Nausica, Peter Pan i Els Arcs), mestres i 
personal no docent, estem fent una formació conjunta de sis sessions per tal de continuar creixent i 
millorant en la línia pedagògica que ens caracteritza. 

En aquest moment de canvi pedagògic important, tenim il·lusió per aquests nous reptes i comptem amb la 
confiança de les famílies que participen en el nostre projecte actual. Per això, treballem junts per decidir com 
volem que sigui la nostra Fundació. 

La formació conjunta i el treball compromès ens farà avançar encara més! 

EXTRAESCOLARS I ESTUDIS EN MARXA! 
El 15 de setembre es va iniciar la temporada de vòlei dels equips federats d’exalumnes, i el dimecres 20, 
de la resta d’alumnes inscrites.

La setmana següent, del 26 al 29 de setembre, es van incorporar els entrenaments de bàsquet.

Pel que fa al tennis taula, la primera jornada serà a l’inici d’octubre.

Quant a escacs i teatre, de moment, no hem arribat al número mínim d’inscrits; per tant, no es podrá fer l’activitat.

Els estudis de migdia i tarda, coincidint amb el tret de sortida de les extraescolars, també s’han posat en marxa el 
26 de setembre.

Endavant, anirem seguint les competicions! 

PER LA PAU
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