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QUINA SETMANA!
Del 10 al 16 de novembre tota l’escola hem estat molt ocupats realitzant activitats de la Setmana de la
Ciència.
Els alumnes de 4t hem participat en un taller de criptografia, els de 3r hem fet una dissecció al laboratori, els de 2n
hem anat al Museu de les Matemàtiques i els de 1r hem descobert un munt de curiositats sobre els animals
exòtics, amb les explicacions de l’associació DEPANA que actua per a la defensa, l’estudi i la conservació del
patrimoni natural.
De dilluns a divendres no hem parat: sortides, xerrades, conferències, tallers... I per acabar la setmana hem fet
una fira de mostres en què alumnes voluntaris hem presentat els nostres projectes.
Ha estat una setmana intensa i amb moooolta ciència!
Endavant científics!

BRAND NEW WEBSITES
We're glad to introduce you to our new wikis where you can find everything we cover in class from
vocabulary and grammar exercises to very useful links.
Make sure you visit the right one:
PULSE 1: elsarcsenglish1.pbworks.com
PULSE 2: elsarcsenglish2.pbworks.com
PULSE 3: elsarcsenglish3.pbworks.com
PULSE 4: elsarcsenglish4.pbworks.com
PREPARE 6: elsarcsenglishb2.pbworks.com
COMPLETE First: elsarcsfce.pbworks.com

DÉFILÉ DE MODE 2017
Mardi 7 novembre, les élèves de 2n d’ESO ont présenté un défilé de mode.
Les élèves qui antérieurement avaient travaillé en classe, le lexique des vêtements, ont pu jouer aux mannequins
et montrer tout ce qu’ils ont appris.
Les groupes étaient composés de trois personnes. Deux défilaient et un autre faisait la fonction du présentateur ou
de la présentatrice. L’activité s’est déroulée dans la bonne humeur malgré les nerfs de la mise au point et de la
préparation antérieure.

FUENTEOVEJUNA TODOS A UNA!
Avui dimarts 21 de novembre, els alumnes de 4t hem anat al teatre Poliorama a veure l’espectacle
Fuenteovejuna.
Ha estat un matí molt entretingut, ple d’emocions i rialles. Ens ha sorprès a tots com els actors han sabut
representar una obra clàssica d’una manera tan diferent i dinàmica.
L’obra alterna el vers original amb la prosa i el diàleg dels actors explicant la seva opinió. Per captar l’atenció del
públic, han anomenat elements actuals com el Twitter, el Facebook i l’Instagram. En cap moment han parat de
moure’s i això ha fet que estiguéssim molt atents i no ens perdéssim ni un minut de l’obra. Hem gaudit molt de
l’experiència.
Mar de Carreres
Anna Costa
Lia Viñas

MATEMÀTICS EN ACCIÓ!
Una de les activitats de la Setmana de la Ciència ha estat la visita de 2n de secundària al Museu de les
Matemàtiques a Cornellà.
Per arribar-hi, hem agafat el transport públic i un cop allà hem esmorzat en un parc. Després hem començat
l’activitat al museu. Primer ens han dividit en grups: uns han anat a fer cúpules; altres han fet la visita al museu i la
resta ha fet una gimcana. En total, cada grup ha realitzat dues activitats.
A l’espai de la cúpula, els arquitectes hem estat nosaltres: hem encaixat peces fins a construir-la. Al museu, uns
monitors ens han anat explicant tots els apartats de manera divertida i entretinguda. I a la gimcana, hem hagut de
resoldre proves matemàtiques.
Finalment hem dinat tots junts i ens han repartit uns premis.
Ha estat una molt bona sortida!
Paula, Edda i Mariona
2n

BENVOLGUDA MECANOGRAFIA
Aquest curs i, a petició d’una de les nostres escoles de primària, hem començat una nova extraescolar:
mecanografia.
Al principi, ens va costar una mica apuntar-nos a fer mecanografia a l’hora del migdia en comptes de jugar al pati;
però al cap de poc vam veure que valia molt la pena, perquè aprenem a escriure a l’ordinador de manera ràpida,
amb tots els dits. Així som més efectius.
És una classe amena que dura 45 minuts, però acostuma a allargar-se i ja ens agrada. Podem parlar amb els
companys tranquil·lament mentre treballem els paquets de carpetes de 12 activitats cadascuna. La nostra feina
està tota estructurada.
Així que ara sí podem dir: “benvinguda, benvolguda mecanografia!”
Flors Oller, 2nA

S’ACOSTA EL TORNEIG!
Ens fa molta il·lusió convocar-vos al 2n Torneig Jan Vergés Blanch, una jornada esportiva, lúdica, familiar
i solidària organitzada per les Ampes de les escoles Nausica i Els Arcs amb la finalitat de col·laborar amb
la Fundació La Marató de TV3.
L’esdeveniment tindrà lloc els dies 15 i 16 de desembre, a les instal·lacions de l’Escola Els Arcs (c/ Copèrnic, 34,
08021 Barcelona).
El futbol serà l’eix principal de l’esdeveniment, com ja coneixeu els que vàreu participar a la primera edició, però el
programa (adjunt) inclou moltes altres activitats paral·leles: inflables, tallers, música, bingo, tómbola, etc.
Tots els guanys generats seran cedits íntegrament a la Marató de TV3, que s’emet el dia següent i que aquest any
està dedicada a les malalties infeccioses.
En cas de voler participar al torneig de futbol, és imprescindible realitzar la inscripció dels equips abans del 10
desembre i mitjançant aquest formulari:
https://torneigjanverges.typeform.com/to/UByTnW
D’ altra banda, i per tal de facilitar l’organització, us agrairem molt que ens feu saber, a través del següent
formulari i també abans del 10 de desembre, si assistireu a la jornada i si us quedareu a dinar:
https://torneigjanverges.typeform.com/to/JD4kIo
Esperem que us animeu a participar i que us sumeu a aquesta gran festa-homenatge!
Podeu consultar més informació al bloc (torneigjanvergesblanch2016.wordpress.com) i/o contactar amb
l’organització a través del següent correu: torneigjanvergesblanch@gmail.com
També podeu seguir el Torneig (i fer-ne difusió) a través de les xarxes socials:
Facebook: https://www.facebook.com/torneigjanvergesblanch/
Twitter: https://twitter.com/TorneigJanVB
Instagram: https://www.instagram.com/torneigjanvergesblanch/
Us hi esperem a tots!

ENS CONEIXEM AMB EL CATAKRAC
El passat diumenge 5 de novembre, van sortir els nostres alumnes del Lys, Nausica i Peter Pan al
programa Catakrac de Betevé. El reportatge presentava algunes de les activitats que les nostres primàries
fan perquè els futurs alumnes d’Els Arcs es coneguin.
Aquí us deixem l’hipervincle:
https://btv.playty.com/player#/video?autoplay=1&id=302-625

JOCS DE TAULA EN FAMÍLIA
El dissabte 18 de novembre hem obert l’escola Els Arcs per fer el TALLER DE JOCS DE TAULA PER A
TOTA LA FAMÍLIA. L’escola de Pares i Mares de l’Escola Lys ens han proposat aquesta iniciativa i hi han
convidat totes les famílies de la Fundació: Lys, Nausica, Peter Pan i Els Arcs.
La novetat d’aquest any ha estat la incorporació de jocs de taula per a nois i noies de secundària; per tant, ha
estat una bona ocasió per descobrir noves propostes de joc i per passar una estona entretinguda.
El taller l’ha realitzat "JUGUEM-HI" una associació que treballa per al foment dels jocs de taula com a promotors
de la relació social i com a element pedagògic. Comparteixen la vinculació i la passió pel mon del joc i l’educació.
Ha estat un matí lúdic i molt ben valorat per tots els qui hi hem participat. El temps ens ha acompanyat de manera
que hem pogut treure les taules a l’exterior i gaudir del jardí de l’escola. Especialment, ens ha fet molta il·lusió
rebre la visita dels nens i nenes de les escoles de la Fundació.

UN EQUIP, EL JUVENIL, ACOSTUMAT A FINALS AJUSTATS
Fa un parell de setmanes que el nou juvenil de la temporada 17-18 guanyava “in extremis” l’Escola Súnion
en un partit trepidant. Doncs bé, aquesta setmana, una jugada de tres punts a falta de molt pocs segons
del final donava la victòria de nou a l’equip d’Els Arcs.
Independent dels resultats, el mèrit de l’equip, que està fent una primera fase molt bona, resideix en la
incorporació de jugadors nous i que la majoria de l’equip són d’edat cadet, dos anys per sota de l’edat dels seus
rivals.
Esperem que aquesta bona ratxa continuï al llarg de la temporada i que l’equip ens segueixi fent vibrar amb els
seus finals de partit.
Rubén Sancho, Coordinador de la secció de Bàsquet

UN BON INICI DE TEMPORADA DE VÒLEI
L’ Aleví s’estrenava a la segona jornada al pavelló d’Els Arcs contra el Joventut Les Corts, un equip potent
a qui les nostres jugadores van saber plantar cara.
Després de lluitar molt, van perdre el primer set amb un ajustat resultat: 23/25, però en el segon i tercer set van
anar a per totes, salvant pilotes impossibles, buscant la debilitat de l’altre equip en els serveis i fins i tot defensant
les seves fortes rematades.
És així com l’Aleví va tornar a aconseguir una gran victòria 2-1.
Tot un espectacle!
L’Infantil B va jugar molt aviat i tot i no guanyar, va tenir una actitud boníssima.
I també va ser bona la jornada per l’Infantil A i per al Cadet Escolar que va guanyar a Sadako, 2/3. El nostre
equip es va endur el primer set amb autoritat, i amb 2-1 en contra. Finalment les noies es van tornar a posar les
piles i van remontar el partit.
El Juvenil Preferent va jugar molt bé contra el Vall d'Hebron, que segurament és el millor equip de la lliga. Van
perdre per un ajustat 3-2.
Aquí els TieBreaks van passar factura.
Concentració noies!
I per acabar, va ser increïble la victòria del Sènior Federat a Castellar, que els situa líders de grup.
Felicitats a l’esforç i la lluita constant!
Endavant jugadores!

ALTRE COP AMB EL GRAN RECAPTE
La setmana passada els alumnes de 1r vam rebre la visita del Francesc Vidal, una persona voluntària del
Banc dels Aliments, que ens va explicar el funcionament i la important tasca solidària que fa aquesta
entitat.
Amb aquest xerrada ens vam preparar per una gran cita solidària: el Gran Recapte.
Així, divendres i dissabte, 1 i 2 de desembre, com cada any, vam col·laborar en la recollida.
Alumnes, professors i AMPA ens vam organitzar en torns per fer les dues jornades al supermercat Caprabo del
carrer Madrazo (núm. 100).
Vam aconseguir omplir més de 16 caixes amb conserves, oli, llet i molts altres aliments.
Moltes gràcies a tots per la vostra col·laboració. Ha estat un cap de setmana emotiu, col·laborador i molt molt
solidari.
Tots amb el Banc dels Aliments!
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