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DE NOU AL CANGUR
El passat 15 de març, alguns alumnes de l’escola Els Arcs vam participar al Cangur, una prova matemàtica 
que consisteix a resoldre problemes mitjançant la lògica i la raó. 

Vam anar a la facultat de Física i Química de la UB i, un cop allà, vam realitzar el test. La seva durada va ser 
d’una hora i quart i, en finalitzar, vam esmorzar a les instal·lacions de la universitat. 

En general, opinem que va ser una molt bona experiència que ens va situar en l’ambient universitari i que, sens 
dubte repetiríem tot i la complexitat de la prova. 

AIXÒ SÍ QUE ÉS INCLUSIÓ
Un dels projectes de segon, ens planteja com a repte crear vídeo tutorials per a alumnes amb dificultats 
auditives. El tema podia ser variat, des d’un dels conceptes treballats a l’escola, com un ball, o tècniques 
per a millorar en un joc de la Play. 

El plantejament va ser ben rebut pels nostres alumnes, i el nostre primer esbós incloïa vídeos interessants amb 
subtítols i música de fons.

L’aportació del CREDAC ha estat essencial en la nostra feina, perquè va venir el Carles a donar-nos consells i a 
fer-nos entendre que la inclusió no era això. Fer un vídeo tutorial que sigui realment inclusiu per a alumnes amb 
problemes auditius no és un vídeo pensat per a persones amb dificultats auditives, és a dir, no ha de portar només 
música de fons. La inclusió serà real quan el vídeo tutorial sigui útil per a tots, tant per als alumnes amb dificultats 
auditives com per als que no.

Hem treballat l’story board dels nostres vídeos, hem escrit textos instructius per a donar de manera coherent els 
passos d’allò que volíem ensenyar, hem editat vídeos i imatges, però hem après valors molt més importants sobre 
la inclusió. 

Gràcies, Carles, pel vostre suport. 

3rd & 4th ESO - CINEMA WEEK 
A WITTY, UNUSUAL, ORIGINAL AND THOUGHT-PROVOKING FILM

4th ESO has seen Captain Fantastic, a film about six brothers and sisters, aged seven to 18, who have been 
raised to fend, fight, and think for themselves in the woods. However, the family is forced by circumstances to 
reintegrate into society after living in isolation for a decade.

A POWERFULLY AFFECTING AND UNUSUAL VIEW OF THE HOLOCAUST

3rd ESO has seen The Boy in the Striped Pyjamas, based on John Boyne’s novel. This film shows the Holocaust 
through the uncomprehending eyes of a child – eight-year-old Bruno, whose Nazi officer father moves with his 
family to a new home near a concentration camp. Bruno perceives this as a farm, and befriends a Jewish boy 
Shmuel with devastating consequences. 

NOS TRADUCTEURS EN HERBE 
El divendres 9 de març, els quatre alumnes seleccionats per representar l’escola al XVIIIè Concurs de 
Traducció (categoria francès–català), s’han presentat a la prova, al campus de Poble Nou de la facultat de 
Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra. La relació de finalistes es farà pública al web de 
la facultat a partir del 12 d’abril.

Nous souhaitons bonne chance à (de gauche à droite) Marcel Marabelli, Bruno Monfort i Mar Vilaplana de 4t ESO i 
Sara Huguet de 3r ESO !!! 

HEU FET MAI UN ESCAPE ROOM A L’ESCOLA?
Nosaltres sí.

Des de la matèria de projectes, una tarda vam tenir una sorpresa: els professors ens havien canviat les aules de 
dibuix, tecnologia i una aula de treball de l’edifici principal, per una bugaderia, una cuina i un dormitori. Allà ens hi 
esperaven alumnes de 4t que feien de Room Masters i tenien un seguit de proves organitzades. “Els de 4t i els 
professors havien cooperat per sorprendre’ns”.

En petits grups i amb un cronòmetre que no s’aturava, vam poder participar de l’Escape Room d’Els Arcs i vam 
passar una bona estona mentre posàvem a prova tot el que aprenem i tot el nostre enginy. 

I sí, vam poder sortir. 

Tot seguit, se’ns va plantejar l’objectiu del projecte: havíem de crear el nostre Escape Room que oferiríem als 
professors i a altres companys. Aquest repte requereix una bona organització, un disseny treballat de les proves, 
coneixements, competències, cooperació intensa i, sobretot, molta creativitat.

Ens escapem?

“Pensar és divertit”. 

FUTURES PROFESSORES
Des de fa unes setmanes, dues exalumnes de l’Escola, la Tura Tusell i la Maria Sànchez, hem vingut a fer 
pràctiques a Els Arcs. Les dues estem cursant el Màster de Professorat per esdevenir, en un futur, 
professores d’història i de llengua i literatura catalana, respectivament. 

Durant uns dies, nosaltres dues hem tingut l’oportunitat de fer classe d’història i de català als alumnes de 4t, 
exercint de professores amb la supervisió i ajuda del professor titular de les corresponents assignatures: el David 
Leira i la Victòria Sendil.

Les dues estem gaudint molt de l’experiència, aquí, a la nostra antiga escola, on ens trobem molt còmodes. 
També hem pogut rememorar els nostres moments com a alumnes, mentre hem pogut veure, des de l’altra banda, 
com és la feina de professores. 

Volem agrair a l’Escola Els Arcs l’oportunitat que ens ha ofert de fer les pràctiques aquí al centre i poder exercir 
com a professores, on ens sentim tan ben acollides. 

ELS NOSTRES JOVES TAMBÉ ES MOUEN PEL PLANETA 
Durant el mes de febrer els ecodelegats de l’escola ens vam reunir per a fer la diagnosi del centre i 
preparar-nos per a l’assemblea escolar catalana. Vam començar fent una lectura de la Carta de 
Responsabilitats i en vam analitzar les accions més importants.

Tot seguit vam fer unes eleccions per a escollir els representants de la nostra escola per a assisitir a la 
Conferència Catalana i, tot i que ens agradaria poder-hi anar tots, vam haver de seleccionar només 4 alumnes i un 
professor.

El Manel Serrano, l’Àlex Pinell, el Max Sàlmon i el Sergi Gil, juntament amb l’Albert Riera van anar a la 
Conferència Els Joves Tenim Cura del Planeta, el passat 28 de febrer. Entre tots havíem treballat un cartell amb 
les nostres accions i ells van ser els encarregats d’exposar-lo i explicar-lo. Així ho van fer, amb responsabilitat i 
molta il·lusió. Bona feina ecodelegats! 

UNA BONA BENVINGUDA
El passat divendres 16 de març vam celebrar la festa de coneixença de famílies de 1r de secundària. 

A dos quarts de cinc de la tarda, vam obrir les portes de l’escola. Els pares i les mares es van adreçar a les aules 
dels seus fills on van tenir una bona rebuda. Després d’explicar què es faria, es van organitzar en diversos grups 
mixtos de pares i alumnes per iniciar les diferents proves: just dance, karaoke, salt a corda, bàsquet, ball i mímica.

Un berenar els acompanyava amb pastissos, galetes, coca, etc. Els guanys obtinguts eren destinats a la 
Trailwalker d’INTERMON OXFAM, la cursa solidària en la qual participa la nostra escola aquest curs.

La trobada va ser un èxit: les famílies es van conèixer, vam passar una bona estona, i vam recollir donatius per a 
una bona causa. La implicació de les tutores i dels nois i noies de 1r i 4t en va ser, sens dubte, el factor clau. 
Moltes gràcies a tots i ben retrobats!
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