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JOCS FLORALS DEL DISTRICTE
Dues alumnes de l’escola: la Lena Viñas de 1rA i la Camila Fernández de 2nC han estat guardonades als 
Jocs Florals del districte Sarrià-Gervasi. L’obra de la Lena, a més, també competeix pel premi ciutat. 

Els actes de lliurament de premis van tenir lloc el passat dimecres dia 23 de maig al Col·legi Major Sant Jordi i el 
dels premis ciutat serà al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona el proper 5 de juny. 

Estem molt orgullosos de la creativitat dels nostres alumnes i els desitgem molta il·lusió i energia a l’hora de 
continuar escrivint.

Bona feina, escriptors! 

TOTS ESTEM DE TREBALL DE SÍNTESI
Arriba el maig i amb ell els treballs de síntesi. Tenim tots els nostres alumnes aprofundint en un àmbit més 
pràctic: el disseny d’una casa sostenible a la Cerdanya (els de primer), el Mediterrani a Sitges (els de 
segon), el Modernisme de Barcelona (els de tercer) i Londres (els de 4t).

Són uns treballs variats amb els quals volem que integrin tot allò que han après durant el curs i que doni resposta 
a un repte que els obligui a pensar respostes amb creativitat. 

Tots estan contents treballant, però si els voleu veure, no deixeu de seguir-los als blogs o instagram on intentarem 
mantenir-vos informats.

Disseny d’una casa sostenible (1r d’ESO)
Sitges i el Mediterrani (2n d’ESO)
La Barcelona modernista (3r d’ESO)
Projecte de recerca a Londres (4t ESO) 

PRESENTEM ELS TREBALLS DE SÍNTESI
Un cop hem acabat els treballs de síntesi, cada grup ha fet la seva exposició.

Els de 1r hem presentat un Power Point de la casa sostenible que vam construir a la Cerdanya. Hem explicat als 
companys els materials reciclables que hem utilitzat i com hem potenciat les energies renovables.

Els de 2n, seguint amb la tradició del Festival de Cinema de Sitges, hem fet un passi d’audiovisuals. Hem pogut 
veure reportatges sobre la costa del Garraf, la població de Sitges, el Canal Olímpic de Castelldefels, les espècies 
marines de la zona, la posidònia, la llotja de Vilanova i moltes altres temàtiques interessants que hem anat 
treballant durant aquest dies.

Els de 3r, hem estrenat una nova metodologia en el Treball de síntesi del Modernisme amb una gimcana basada 
en uns codis QR i enigmes per a localitzar les cases seleccionades i els detalls artístics més importants. A les 
exposicions orals cada grup ha presentat la revista que ha elaborat i ha respost les qüestions orals que els 
professors han recollit a mode de síntesi. També hem pogut escoltar i avaluar les històries audiovisuals que vam 
fer en castellà ambientades en alguna de les cases estudiades. 

Ha estat una bona manera de tancar el cercle. Hem participat, ens hem escoltat, ens hem interessat i hem après 
molt! .

CONCURS DE BOOKTRAILERS
Aquest any, amb els alumnes de 2n, hem iniciat una activitat nova en col·laboració amb la Biblioteca Joan 
Maragall per aprendre a fer tràilers de llibres. Hem comptat amb l’ajuda dels tallers d’en Carles Alcoy, que 
ens ha explicat què havia de tenir el nostre clip i ens ha ensenyat exemples de vídeos de tota mena per 
treballar els enquadraments, els moviments de càmera, els salts en el temps i la tria de la informació 
essencial.

Amb l’ajuda de la bibliotecària, els alumnes van triar, per grups, una novel·la per llegir-se i fer-ne el clip 
corresponent. Els resultats han estat espectaculars i ha estat molt difícil triar-ne els millors. Al canal de Youtube de 
l’escola podeu trobar els vídeos premiats i tota la resta de treballs.

Moltes felicitats a tothom per la feina feta! 

UNS JOVES PROTAGONISTES
Com ja fa anys, alguns alumnes de 1r i 2n han participat al concurs Protagonista Jove que organitza el 
Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil. Com a cloenda de les lectures i de les votacions finals, hem 
tingut la sort de poder parlar una llarga estona amb un dels autors, en Rubén Montañá, sobre literatura, 
inspiració, ciència-ficció i el procés d'escriptura. També hem aprofitat per comentar la seva novel·la, EL 
BOLÍGRAF DE HIGGS (Animallibres), i les interpretacions que ofereix el seu final misteriós. 

La setmana vinent anirem al lliurament de premis que tindrà lloc a la Biblioteca Jaume Fuster. La novel·la més 
votada aquest any ha estat TRAIN KIDS, de Dick Reinhardt (Pagès Editors), que també ens va agradar molt.

Si nosaltres ja som uns bons lectors, propostes com aquesta ens engresquen encara més! 

Gràcies @Els_Arcs_biblio 

https://bibliotecaelsarcs.wordpress.com 

A PUNT PER L'INTERCANVI
Un any més, la nostra escola organitza conjuntament amb “Le collège Val de Rance” un intercanvi d’una 
setmana que permetrà a 28 alumnes de 2n una immersió lingüística en francès i descobrir la regió 
francesa de la Bretanya. S’allotjaran a casa d'un company francès que vindrà al seu torn una setmana 
durant el mes de setembre per descobrir Barcelona mentre practica castellà. 

Per tal d'anar-se coneixent els alumnes de les dues escoles han realitzat un vídeo on responen les preguntes dels 
seus companys. Els podeu veure al blog: 

http://echangeelsarcsvalderance.blogspot.com.es/ on també us anirem informant del dia a dia de l'intercanvi. 

TROBADA LITERÀRIA DE 6è
El passat divendres 11 de maig vam tenir la darrera trobada del curs amb tots els alumnes de 6è de les 
nostres primàries. El llibre triat aquest any ha estat L’Oreneta de Mont-Sacer. Un estiu per no oblidar, 
escrit per Xavier Llopart. 

Els alumnes de Nausica, Peter Pan i Lys van començar el matí amb un esmorzar de benvinguda: xocolata desfeta 
i coca. Van estar jugant una estona i després va començar el fòrum amb l’escriptor.

El Xavier els va anar explicant com va tenir la idea d’escriure la seva novel·la i com es va inspirar en les seves 
pròpies vivències de quan era petit.

La seva formació ha estat el periodisme: va començar en l’àmbit esportiu i després s’ha especialitzat en el món 
dels documentals. De fet, alguns dels personatges dels seus llibres han sorgit de persones que ha conegut fent 
reportatges. 

Va ser una trobada molt interessant i amb molta participació per part de tots. 

Segur que no l’oblidarem! 

JA TENIM UN EQUIP A SEGONA
El dissabte 22 de juny , el vòlei va gaudir d’uns resultats magnífics.

El Juvenil Federat va guanyar el seu partit i ja s’ha classificat per a Segona divisió.
De 42 equips, les nostres jugadores han quedat les primeres. 
Tot un èxit a la constància i l’esforç que han mostrat tota la temporada
L’altre equip federat, que també ha guanyat la fase de classificació ha estat el Juvenil Preferent.

Finalment, el Sènior Femení, tot i guanyar el seu partit, no ha aconseguit l'ascens a 3a divisió, però s'ha quedat 
molt a prop.

El dia 3 de juny, a l’escola hi ha el torneig de vòlei. Tot el dia el dedicarem a aquest esport amb una festa que ja 
s’ha convertit en un clàssic.

EL BÀSQUET D’ELS ARCS NO S’ATURA!
En el bàsquet també hem tingut una BONA TEMPORADA, i el JUVENIL MASCULÍ ja està a FASES del 
CAMPIONAT DE BARCELONA.

Els petits de l’escola de bàsquet, l’Aleví Mixte, van millorant en el joc col·lectiu i alguns dels jugadors ja es 
preparen per poder fer el pas a cistella gran.

El Preinfantil Masculí amb un equip molt complidor es troba en una línia clarament ascendent de millora del seu 
joc. 

L’Infantil ha mostrat ser compacte i ha fet progressos molt significatius.

L’equip femení ha aconseguit conjuntar-se i adquirir un bon nivell dins un grup molt complicat.

El Júnior ha patit per les baixes, però emmarcat també en el grup 1, ha consolidat una bona temporada amb 
l’ajuda dels Juvenils.

I arribem al Juvenil. Un juvenil plegat de cadets, que començava la temporada amb molta incertesa, ha 
aconseguit situar-se en el grup 1 i quedar campió, guanyant el partit decisiu a casa, a un complicat Montigalà. 

Amb un joc col·lectiu de defensa i contraatac, les pròximes setmanes lluitarà en una “Final four”, on estan situats 
els millors equips de Barcelona. Podrien quedar com a millor equip de Barcelona.

Moltes felicitats i molta sort a les finals.

Tots a la pista del Sagrat Cor el proper dissabte, 9 de juny a les 10,30h.
Som-hi Arcs! 
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