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BENVINGUTS A LA NOSTRA ESCOLA
El dissabte 3 de febrer hem obert l’escola a les noves famílies que el curs vinent faran 1r de secundària. 
Ha estat una molt bona jornada en la qual han participat tant alumnes com professors.

A les 11h ha començat la sessió informativa a la pista coberta. L’equip directiu ha explicat el funcionament de 
l’escola, el projecte educatiu, els trets diferencials de la Fundació Els Arcs i les activitats que realitzem a cada 
curs.

Els alumnes voluntaris han intervingut amb la seva aportació en els apartats d’idiomes, projectes de 1r i 2n, 
Agenda 21 i tutorització de 1r i 4t.

Per acabar l’acte, l’orquestra d’Els Arcs, dirigida per la professora de música Iolanda Tarrat, ha interpretat la cançó 
Camins del grup Sopa de cabra.

Després, els alumnes de 1r han fet de guies i han acompanyat els seus futurs companys a fer una visita per tota 
l’escola. Cada departament ha exposat una mostra dels treballs i activitats que s’han anat realitzant durant el curs.

També s’ha ofert un esmorzar que ha estat molt ben rebut per part de tots.

Volem agrair la participació dels alumnes i professors així com la presència de totes les famílies que ens han 
acompanyat i que han fet possible una festa tan agradable. 

GAUDIM DEL JAZZ AL PALAU
El passat 16 de febrer, durant el matí, els nois i noies de primer vam anar al Palau de la Música per veure 
un concert de jazz.

Vam sortir de l’escola a les 9.00 i a vam anar amb els Ferrocarrils fins a Plaça Catalunya. I des d’allà fins al Palau 
de la Música.

El concert ens va agradar molt a tots perquè era molt divertida la manera com explicaven què era el jazz. A més a 
més, ens va anar molt bé anar-hi tan preparats perquè, sobretot a la tercera secció, es notava que ja ho havíem 
treballat.

Ara que ja hem escoltat un concert de jazz, podem imaginar d’on va sortir aquesta música i en podem gaudir 
encara més. Una bona experiència!

Tano Casacuberta

ENGLISH STUDENTS VISIT ELS ARCS
Last Friday, a group of 40 English-speaking students from Rugby (England), who were in Barcelona for a 
week, came to Els Arcs to see what a Spanish class in our school was like and improve their skills in this 
language.

In class, we read all together the “Spanish Competències Bàsiques” texts from this year and we helped the English 
students understand them. Later, we had breakfast in the canteen and we had the opportunity to talk with them and 
in some cases start a new friendship.

Although it was a short experience, because they had to visit The Camp Nou stadium later that day, we really 
enjoyed and we would like to repeat it. We could also practice our English and get ready for our trip in May.

It was a new experience for our school and we really recommend it. We hope we see these girls again and that 
they enjoyed it too.

Mar Font, Mar Canals and Mar de Carreras.

QUÈ ÉS EL BATXIBAC?
El dilluns 19 de febrer, la Florence Brun, coordinadora del departament 
de francès de la Institució Cultural del CIC, ha vingut a l’escola per 
informar els alumnes del grup més avançat en llengua francesa de 4t 
d’ESO sobre la possibilitat de cursar el BatxiBac el curs vinent.

El BatxiBac permet obtenir a la vegada el títol de Baccalauréat francès i el 
títol de Batxillerat espanyol complint amb els requisits que tots dos països 
van acordar el 10 de gener de 2008. Aquest programa de doble titulació 
permet aconseguir simultàniament els dos títols nacionals en acabar aquesta 
formació postobligatòria.

Allez-y avec le Batxibac!

ROBOTICARCS A LA FIRST LEGO LEAGUE
El passat 17 de febrer es va portar a terme una nova edició de la First Lego League i, com ja és habitual, 
l’escola hi va participar amb l’equip Roboticarcs 3.0. format per alumnes de 1r i 2n (pels quals era la 
primera edició).

La presentació del projecte científic es va centrar en la reutilització de l’aigua. Per aquest motiu, els alumnes van 
fer un estudi dels circuits de refrigeració de les centrals nuclears. I, pel que fa al joc del Robot, van aconseguir una 
12a posició. 

Estem tots molt orgullosos de la representació que han fet de l’escola i del treball que han realitzat per a la 
preparació d’aquesta competició. Els desitgem que segueixin endavant amb l’empenta i la il·lusió que han 
demostrat fins ara.

I TU, COM ETS?
La competència comunicativa és un dels pilars de la matèria de llengua de primer d’ESO. Des que hem 
començat el curs ja hem treballat el text teatral, la poesia, la descripció, la notícia i l’entrevista. 

Hem après a treure profit de les rúbriques i hem entès la importància de millorar tant l’aspecte discursiu com 
gramatical. Ara ja parlem d’adequació, coherència i cohesió quan ens fixem en el tipus de text, el 
desenvolupament de la informació o bé la puntuació i els connectors. Al principi ens costava una mica, però a 
mesura que el curs avança som capaços de millorar els nostres propis textos i ajudar els companys en les seves 
produccions.

La passada setmana vam treballar tots junts l’entrevista i vam aprofitar per conèixer-nos una mica més. De la 
nostra feina en van sorgir unes entrevistes personals i temàtiques que ens van mostrar una nova cara de moltes 
de les persones amb qui compartim el dia a dia. Què bonic és escoltar-nos d’aquesta manera! 

LLIBRES, VÍDEOS I BOOKTRAILERS
Els alumnes de 2n d’Eso estan participant en un taller de Booktrailers, que es fa a la Biblioteca Joan Maragall. Ja 
han assistit a dues de les tres sessions de les quals consta el taller i, en acabar, hauran de presentar, per grups, el 
Booktrailer d’un llibre escollit per ells i que ja estan llegint. Finalment, els propis alumnes faran de Jurat per decidir 
quin és el millor treball de tots els presentats.

SEGONA FASE DE VÒLEI
Al vòlei també hem començat la segona fase.

Després d’un bon primer torn de partits; l’Aleví, l’Infantil A i l’ Infantil B han iniciat la segona fase classificatòria 
per a les finals de Barcelona. L’Infantil A, al partit contra La Sedeta, les nostres jugadores es van mostrar 
impenetrables per tots els costats. Es varen defensar més que mai. Atentes i actives durant tot el partit.

Enhorabona per una victòria merescuda, que les ha situat a la primera posició de la lliga.
A seguir treballant!

Pel que fa al Juvenil federat, en aquesta segona fase, es troba en el grup d’ascens per pujar a segona divisió i ha 
despertat a temps i se situa com a líder.

Ha estat impressionant la trajectòria de les juvenils. Lluitadores i encertades en els partits d’aquesta primera fase, 
porten una línia ascendent molt positiva que ha fet que en tres jornades s’hagin col·locat líders en solitari del Grup 
3 d’ascens a Segona Divisió.

Endavant també amb el Prealeví i el Juvenil preferent; aquesta segona fase és molt compromesa.

Molta sort noies! 

UN CONCURS BEN ANIMAT
La tarda del divendres 9 de febrer Els Arcs ha canviat de color… Durant dues hores han passejat per 
l’escola animals de tota mena, cavalls, dinosaures, mims, guerrers, animadores, científics despistats, 
personatges de pel·lícula, dormilegues, hippies, caçafantasmes, l’estàtua de la llibertat i fins i tot… alguns 
excursionistes a la recerca de la muntanya perduda.

Els nois i noies de 4t han organitzat la festa de Carnestoltes amb molta il·lusió: han presentat l’acte, han fet el 
pregó d’obertura de la festa, s’han encarregat de posar la música més adient per a cada disfressa, han fet de jurat 
i han donat els premis als guanyadors.

Els alumnes de cada curs han mostrat les seves disfresses tot passejant per la pista. Alguns han preparat 
coreografies que han deixat el públic bocabadat, ja sigui individualment com en comparses. L’originalitat ha estat 
admirable. 

Felicitem els organitzadors i tots els participants pel bon ambient i la creativitat de les propostes. Una tarda 
fantàstica! 

Ara només ens queda saber si algun dinosaure ha quedat atrapat pel nostre jardí… 
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