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UN SANT JORDI EMOCIONANT
El dia de Sant Jordi és una festivitat especial per la nostra escola. Des de fa molts anys que intentem que 
els llibres i l’interès per la cultura sigui el centre de tota la diada i tots en gaudim plegats.

Aquest any vam començar a les 9 del matí fent classe normal mentre els músics de l’orquestra es preparaven amb 
els instruments i acabaven de muntar els altaveus i micròfons. A les 9.45 tots els alumnes vam anar baixant al 
poliesportiu i els alumnes de 4t que havien preparat el parlament van parlar-nos de Manuel de Pedrolo, Maria 
Aurèlia Capmany i Pompeu Fabra i van repartir els premis de prosa i poesia catalana i castellana de 1r a 4t.

Tot seguit va ser el torn dels idiomes, la fotografia matemàtica, el dibuix, els punts de llibre i els booktrailers. 

Tots els alumnes guanyadors van anar passant a recollir una rosa i un punt de llibre i, per acabar, tots junts vam 
tenir un espectacle d’improvisació a càrrec de l’empresa Impro Acatomba que ens va fer riure una estona.

D’11 a 12, a més, vam col·laborar amb l’esmorzar que ens havien preparat els alumnes de 3r per a recollir diners 
pel viatge de Londres de 4t.

Va ser un Sant Jordi bonic. Aquí us deixem el vídeo amb un recull dels millors textos. No us el perdeu! 

CONEIXEU BAETULO
Els alumnes de primer vam anar el passat dimecres a passar el dia a Badalona. Allà vam anar al museu on 
vam conèixer Baetulo: una ciutat romana.

Vam visitar una de les cases de luxe d’aquella època, anomenada domus i ens van explicar totes les curiositats de 
la casa i els seus antics propietaris. Ens van parlar de la societat que hi havia, de les seves creences, de les 
vivendes…

Havien reconstruït alguns dels mosaics, però en general la ciutat estava com l’havien trobat. Després de la visita 
vam anar a una plaça a dinar i els professors ens van deixar una estona lliure.

Vam aprendre moltes coses sobre l’època romana i vam passar una estona ben agradable. Estem contents que 
els nostres professors de socials ens ofereixin activitats com aquesta. 

Maria Domingo i Dídac Martínez (1rC) 

MARC ARTIGAU, ELS MICROCONTES I NOSALTRES
No hi ha millor aprenentatge que aquell que té com a gènesi l’interès dels propis alumnes.

A la matèria de català els alumnes de 4t vam estar treballant les frases fetes i, per això, vam utilitzar un microconte 
que Marc Artigau havia presentat aquella mateixa setmana al seu espai de Rac1: L’home literal. Aquell conte ens 
va agradar tant que vam voler conèixer més contes del mateix autor i vam començar a escoltar les històries d’un 
minut de durada que en Marc presenta cada matí a la seva secció.

Per la resta, cal dir que també hem tingut sort, perquè gràcies a un contacte, el Marc va acceptar de venir i 
explicar-nos la seva visió sobre el fet d’escriure i la seva experiència de dramaturg. De fet, ens va assegurar que 
tot està dit, només cal canviar la mirada de qui ens explica la història. 

Vam estar una hora al poliesportiu escolant-lo i vam quedar tan contents que ens vam llançar a fer nosaltres 
també microcontes i a enviar-los a Rac1 per a participar al concurs que ell mateix ha motivat per celebrar Sant 
Jordi. 

I és que de vegades costa de confessar-ho, però escriure és realment divertit i i qui ho negui és que encara no ho 
ha provat.

Gràcies, Marc, per tots els teus consells! 

UNS INSTRUMENTS BEN CURIOSOS
El passat dia 6 d'abril, la classe de 3r A vam anar al Museu de la Música de Barcelona per aprendre 
algunes particularitats de la música antiga i els seus instruments.

L'Anna, la nostra guia, ens va acompanyar durant tota la visita explicant-nos cadascuna de les característiques 
principals dels instruments conjuntament amb la seva història. Tota la visita va estar molt ben organitzada i ens va 
resultar entretinguda i curta. Creiem que la millor part va ser quan vam anar a una sala on ens van deixar provar 6 
instruments. Finalment vam poder gaudir de 45 minuts de lleure, gràcies a la nostra bona actitud durant el 
recorregut de la sortida. En resum, va ser una sortida agradable i de la qual vam poder aprendre moltes coses 
noves.

Pol Borén
Miquel Giner

RESULTATS DE L’AVALUACIÓ EXTERNA DE 4t D’ESO
La prova de quart d’ESO avalua les competències i coneixements bàsics que els alumnes han d’haver 
adquirit en competència comunicativa lingüística, en competència cientificotecnològica i en competència 
matemàtica. 

Aquesta prova externa, elaborada i organitzada pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, té un 
caràcter informatiu, formatiu i orientador per a l’alumnat, les famílies i els centres, i vol ser una eina per impulsar la 
millora global del sistema educatiu català. 

Els quatre nivells d’assoliment de la competència són:
     – alt: molt bon domini de la competència i resultats molt per sobre del llindar de superació; 
     – mitjà-alt: bon domini de la competència i resultats per sobre del llindar de superació; 
     – mitjà-baix: domini suficient de la competència i resultats dins del llindar de superació; 
     – baix: no s’assoleix el domini de la competència i el resultat està per sota del llindar de superació. 

Alumnes que estan en el nivell ALT o MITJÀ ALT:

ELS NOSTRES EXPLAINERS DEIXEN EL LLISTÓ BEN ALT
Durant el segon trimestre, uns alumnes de l’escola han tornat a fer d’Explainers al Cosmocaixa i, com les 
altres vegades, han rebut una valoració molt bona.

A l’escola ens han enviat un document personalitzat amb la valoració de l’assistència a totes les formacions i la 
qualitat de la seva feina. 

Tots ells: Clara Gallardo, Laia Pozo, Joana Sánchez, Marcel Marabelli, Mar de Carreras i Manel Serrano han rebut 
unes qualificacions entre 4 i 5 (essent 5 la màxima puntuació).

Els criteris analitzats són els següents i les notes mitjanes les que detallem tot seguit.

La valoració que en fan els mateixos alumnes també és molt bona. Ells afirmen que ha estat una experiència molt 
enriquidora que els ha permès de conèixer molta gent que també estava interessada en la ciència.

Segons ens ha afegit la Mireia: “Fer d’explainer ha estat únic perquè m’he sentit part del museu. És una 
oportunitat que tothom hauria de poder tenir”. (Mireia Mestres, 4tB) 

A TV3 A BALLAR EL SWISH-SWISH
Dilluns, 9 d’abril, alguns dels alumnes de tercer d’ESO, vam visitar les instal·lacions de TV3 a Sant Joan 
Despí.

A les 10:00 h del matí vam sortir de l’escola, vam agafar el TramBaix i vam anar a TV3. La majoria dels alumnes 
no hi havíem estat mai i teníem molta curiositat. Una noia molt amable, la Maria, ens esperava a l’entrada; ens va 
explicar com funcionava tot a TV3 i a mesura que anàvem veient les instal·lacions ens anava informant sobre els 
diversos platós per on passàvem. El que més ens va cridar l’atenció van ser els espais destinats a vestuaris.

Al final de la visita ens esperava una sorpresa: la Maria ens va informar des de l’equip del programa InfoK estaven 
interessats a fer-nos una entrevista! Lògicament vam acceptar de participar-hi. Ens van preguntar pel “swish-
swish”... 

Vosaltres sabeu el que és, oi?

Nosaltres us ho expliquem!
http://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/don-surt-el-swish-swish/video/5758875/

VOLS UNA ROSA ECOLÒGICA
Per Sant Jordi… roses per a tothom! 

Els nostres monitors, que sempre aporten bones idees a l’escola, van organitzat un taller de roses de Sant Jordi a 
l’hora del pati del divendres 20.

Amb càpsules de cafè, que haurien anat al contenidor del rebuig, ens van ensenyar a fer roses de diferents colors. 
La veritat és que van quedar molt boniques i vam passar una bona estona compartint manualitats. Amb imaginació 
i destresa vam omplir el jardí de flors ecològiques!

Més endavant, els mateixos monitors organitzaran activitats esportives i culturals…. però no desvetllem 
sorpreses… Tot arribarà! 

ELS ARCS SOM UN GRAN EQUIP!
Ja ha passat l'Oxfam Intermón Trailwalker i l'equip de l'escola ha aconseguit arribar a la meta. 

Estem molt contents de tot el suport rebut, abans, durant i en acabar la cursa.

Engrescar els alumnes i famílies de l'escola va ser el primer repte que ens vam plantejar, i val a dir que ens ho vau 
posar fàcil. 

Tot seguit calia arribar als 1.500 euros en donatius que reclamava la inscripció. També va ser ràpid.

Aleshores pensàvem que si ens en sortíem amb la inscripció ja estaríem satisfets. Anés com anés la cursa havíem 
aconseguit sensibilitzar un munt de gent.

Però els ànims i les felicitacions que hem rebut tant durant la cursa, com en acabar, han estat la cirereta del 
pastís.

Durant la cursa, vam estar permanentment connectats per telèfon amb els companys professors; fins al punt que 
molts van organitzar-se per donar-nos suport a les hores més dures de la nit.

Dilluns ens van rebre amb abraçades i felicitacions i, per què no dir-ho, un esmorzar per recuperar forces per part 
de l'escola.

El caliu humà que es respira a "Els Arcs" és meravellós. Quina sort poder formar-ne part!

Gràcies a tots els que heu fet que aquest projecte hagi estat un èxit: alumnes, famílies, corredors, equip de suport, 
companys de claustre, equip directiu, patrocinadors (#Eurest, #luxandburg, #deyse, #farmacialapava, #fardi), i tots 
aquells que també hi heu participat, fent donatius, comprant samarretes o dessuadores, dibuixant el logotip o fins i 
tot vectoritzant-lo.

Està clar que això ho haurem de repetir…

Els Arcs som un gran equip!
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https://www.youtube.com/watch?v=Vk124woPcOM&feature=youtu.be

