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ELS NOSTRES AMICS DE VAL DE RANCE
Com cada curs, els alumnes de 3r hem acollit els nostres companys “correspondants” de l’escola Val de 
Rance de la Bretanya. 

Ha estat una setmana plena d’activitats que ens ha deixat un molt bon record. 

El darrer vespre, hem fet el sopar de comiat i, com no podia ser d’una altra manera, hem acabat amb un fi de festa 
amb ball i música. 

Ens ha agradat molt compartir aquests dies amb vosaltres, amics de Val de Rance! 

I si voleu veure més fotos de tot l’intercanvi, aquí teniu el blog: http://echangeelsarcsvalderance.blogspot.com/ 

ELS DE 1r ENS CONEIXEM
El 2 d’octubre els alumnes de 1r hem fet la sortida de tutoria a Llinars del Vallès. Ha estat una jornada 
lúdica i molt ben aprofitada.

Quan hem arribat, els monitors ens han distribuït en grups i hem començat a fer les activitats que tenien 
preparades per a nosaltres. Per començar, hem realitzat jocs de coneixença i confiança. També hem fet proves 
esportives, hem hagut de resoldre enigmes d’enginy, hem fet torres humanes, jocs d’equilibri, de rapidesa, 
d’agilitat…

El treball en equip ha estat imprescindible per a poder avançar i anar realitzant tots els reptes que ens anaven 
plantejant. 

Després, hem fet la pausa del migdia per dinar i a la tarda encara hem tingut temps per jugar a futbol, bàsquet, 
volei… 

Un dia fantàstic en què no han faltat les rialles i el bon ambient. La millor manera de començar la secundària! 

GRÀCIES BOMBERS
El passat dimecres dia 2 vam tenir la xerrada d’en Xavi que forma part del Cos de bombers de Barcelona. 
Ens va explicar què és un foc forestal, per què es produeix, què tenim a Collserola i les eines d’extinció 
d’incendis. Com encerclen, controlen i extingeixen un foc.

També va parlar dels factors de propagació del foc: vent, humitat relativa i temperatura; i dels focs secundaris que 
es poden originar quan en els nostres boscos de coníferes les pinyes agafen temperatura i humitat i surten 
projectades. Vam aprendre que les torres de guaita serveixen per controlar columnes de fum que podrien ser focs, 
el paper dels tallafocs i sobretot la importància de la prevenció. 

Un bomber és un professional, una persona formada, entrenada, equipada, organitzada i, per sobre de tot, molt 
valenta! 

Gràcies, Xavi, per haver compartit amb nosaltres la teva experiència i saber fer! 

CONEIXEU EL BARRI
Un grup dels nostres alumnes de primer ha treballat diferents rutes pel barri. Han après història, 
arquitectura, les diferents zones verdes del barri, etc.

Tot seguit, organitzats en grups, han creat la seva pròpia ruta, que ara us presenten perquè vosaltres també en 
pugueu gaudir.

Aquí us en deixem una mostra i us presentem els seus autors.

Que tingueu una bona passejada! 

UN BANC BEN DIFERENT
Pot existir un banc sense diners? El Francesc, voluntari d’El Banc del Aliments, ens ho ha explicat als 
alumnes de 1r. Ell forma part dels voluntaris que hi col·laboren i ens ha comentat com va sorgir aquesta 
iniciativa solidària, com s’organitza, d’on provenen els aliments i com es reparteixen… 

El principal objectiu d’aquest banc és recuperar els excedents alimentaris i distribuir-los entre les entitats locals 
perquè els facin arribar a les persones necessitades.

El banc lluita contra el malbaratament ja que els aliments procedeixen bàsicament de la sobreproducció i es reben 
i es distribueixen gratuïtament i de forma justa.

Actualment compten amb la valuosa col·laboració de més de 219 voluntaris.

Aviat es farà el gran recapte amb què l’escola participarà amb la col·laboració de tots: alumnes, famílies i 
professors.

EL PUNT JIP en acció!
El dia 2 d’octubre la Patricia Bruna ha iniciat el servei del Punt Jip que es farà cada dimarts a l’hora del 
pati del matí, d’11 a 11.30h. Aquest curs hem acordat que treballarem conjuntament en forma de quinzenes 
els temes següents: hàbits saludables, l'autoconeixement i raonament crític, prevenció a l'assetjament 
escolar, la gestió de les emocions, ...

Les diades que tractarem seran el 30 de gener (diada de la Pau), 8 de març( dia de la dona) i el 23 d’abril, Sant 
Jordi.

El dimarts 9 d'octubre s’ha fet la presentació oficial dels serveis Punt JIP, PIJ i Casa Sagnier de les activitats que 
s'ofereixen a les totes les classes de l’escola.

El Punt JIP ha proposat ja als joves interessats, que s'han apropat al moble de què disposa, informació de les 
activitats diverses que ofereix aquest servei.

El dimarts 16 d’octubre començarem a tractar la quinzena "Hàbits Saludables" coincidint amb el Dia Mundial de 
l'Alimentació. 

Gràcies, Patricia! Ha estat un bon principi.

L'INICI D'UNA LLARGA AMISTAT
El passat 16 d’octubre, els més grans i més petits de l’escola, s’han trobat a l’hora del pati per fer les 
presentacions de la tutorització d’aquest curs. Els 115 alumnes de 4t i de 1r que han volgut participar en 
aquest projecte han baixat a la pista coberta i, un cop s’han distribuït les parelles, han pogut conversar i 
començar a conèixer-se.

Ha estat un primer contacte, però segur que en vindran més. La tutorització de 4t i 1r forma part del nostre 
projecte de convivència i l’experiència ens demostra que millora les relacions entre els companys alhora que ajuda 
a la bona adaptació a l’escola per part dels alumnes de 1r.

Aquest serà l’inici d’una llarga amistat. Segur. 

UNA SORTIDA MUSICAL
El passat dimecres dia 9 d’octubre, els alumnes de 3rC vam anar a l’Auditori on vam tenir l’oportunitat de 
veure el museu i conèixer famílies, estils i cultures musicals d’arreu del món.

Vam seguir la visita a través d’un viatge en el temps i vam poder conèixer des d’instruments de fa milers a d’anys 
a instruments de l’actualitat.

La nostra visita va començar al “Bosc dels instruments”, on vam conèixer les diferents famílies. Tot seguit vam 
visitar unes sales amb els instruments més rellevants de cada època. Finalment vam acabar la visita amb un 
instrument recentment inventat que ens va fascinar.

I com no, vam estar molt contents de poder tocar alguns d’aquests instruments.

Ha estat una visita molt interessant perquè la guia ens feia intervenir i incitava la nostra curiositat. Estem molt 
contents d’haver-ne pogut gaudir i esperem que els altres cursos també ho puguin aprofitar. Un museu molt 
interessant!

Edda Guasch, Emma Ponce

NEUROCIÈNCIA I EMOCIONS
El passat 4 i 5 d’octubre, un grup de professors d’Els Arcs i de les nostres escoles de la Fundació (Lys, 
Nausica i Peter Pan) vam assistir al 7è congrés de “Neurociència i Emocions” que va tenir lloc a Gavà.

La neurociència és una disciplina que estudia el sistema nerviós i juntament amb la medicina, la psicologia, la 
pedagogia i fins i tot la filosofia, ens és de gran utilitat en educació. Estudiem el cervell per saber com aprenen els 
nostres alumnes.

https://comoaprendeelcerebro.com/ca/ 

PRIMER CONSELL ESCOLAR DEL CURS
El passat 29 d’octubre ens vam trobar els membres del Consell Escolar. Vam presentar la memòria del 
curs 2017-2018 i la PGA (programació general anual) del curs 2018-2019, dos documents llargs i complets 
que mostren la feina que tots junts fem a Els Arcs i que ens ajuden a millorar.

Els teniu a la vostra disposició, a secretaria, per si els voleu consultar.

I ben aviat, rebreu una notificació per a la convocatòria d’eleccions dels càrrecs que s’han de renovar del sector de 
pares/mares, alumnes, i professors. 

Comptem amb la vostra participació! 
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