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BON NADAL!
El 2018 ha estat un any important: el decret d’avaluació, les trobades d’escola Nova 21, les jornades de
formació amb tota la Fundació, sortides, tallers, robòtica, música i un llarg etcètera de moltes activitats.
Estem contents de poder-ho compartir amb tots vosaltres. Per això us desitgem que passeu unes Bones Festes
de Nadal i ens trobem de nou el 8 de gener per continuar aprenent junts.
Aquí us deixem el vídeo que els alumnes de 3r han preparat per a felicitar-nos el Nadal!
https://youtu.be/iEkziOxpq-c
Bones Festes!

3a EDICIÓ DEL TORNEIG JAN VERGÉS
El passat 16 de desembre va tenir lloc la tercera edició del Torneig Jan Vergés. Aquest acte és una
convocatòria esportiva, lúdica, familiar i solidària que neix amb dos objectius fonamentals: retre un sentit
homenatge al nostre estimat Jan i col·laborar amb la Fundació La Marató de TV3, a la qual es destinen
íntegrament tots els guanys de l’esdeveniment.
I és que aquest any s’han pogut recollir 7.708 euros.
Diumenge va ser un dia màgic i preciós durant el qual vam homenatjar i recordar el #JanBunic, vam fer companyia
a la seva deliciosa família i vam ser molt solidaris.
Moltíssimes gràcies a tothom que va participar i col·laborar al 3r Torneig Jan Vergés Blanch i que va contribuir al
seu èxit, especialment als alumnes de 3r d’ESO de l’escola Els Arcs que han cursat la matèria optativa “Som
solidaris” i a la Maria López, la professora que l’ha coordinat.
Gràcies a tots per fer-ho possible!

TUTORS PER UN DIA AL LYS
Aquest setembre vam rebre una carta de les nostres escoles de primària, el Lys, Nausica i Peter Pan, on
ens proposaven de fer-los una tutoria pels alumnes de sisè. A nosaltres ens va agradar molt la idea i vam
passar el repte a Projectes de segon.
En petits grups van proposar temes, van buscar vídeos de sensibilització i van treballar unes presentacions per a
fomentar el debat.
Per ells va ser molt interessant pensar com reaccionarien els seus companys de sisè i dimarts passat van anar
molt contents al Lys.
Teníem temes molt engrescadors, però entre tots vam triar el racisme i creiem que va sortir molt bé.
Al segon trimestre continuarem amb Peter Pan i al juny anirem a Nausica.
Ens ha agradat fer de tutors per un dia!

JA TENIM AQUÍ ELS TOPALLS
Els Ecodelegats de l’escola continuem treballant amb molta energia. La setmana passada vam rebre els
nous topalls per a les cadires i avui ens hem organitzat.
Les aules són cada cop més polivalents, tant movem les taules per fer una rotllana, com per treballar en grups
cooperatius, o bé separats uns dels altres amb la màxima concentració… El fet és que tants moviments ens porten
a fer més soroll i, seguint amb els objectius del programa SSSplau, vam decidir treballar per a reduir la
contaminació acústica que nosaltres mateixos provoquem.
A l’hora del pati del matí, vam estar fent proves amb els tamborets del laboratori. Els nous topalls són gruixuts,
tous i no fan gens de soroll. Ja tenim ganes de tenir-los a totes les cadires de l’escola!
Vam organitzar la 2a TOPALLADA pel dimecres dia 12 de desembre a les 11.00h i vam col·locar topalls a les
aules de la planta baixa: A1, A2, A3, A4 i A5.
De cara al segon trimestre continuarem amb les aules del primer pis del segon.
Reduïm el soroll per sentir-nos millor! Endavant amb la topallada!

12 BANYERES DE SOLIDARITAT
El passat divendres 30 de novembre i dissabte dia 1 de desembre, els alumnes, professors i famílies de
l’escola hem col·laborat amb el Gran Recapte del Banc dels Aliments. Per torns, hem estat al supermercat
Caprabo del carrer Madrazo: primer han començat els pares i les mares organitzats per l’AMPA de
l’escola; després, divendres a la tarda i dissabte al matí, hem continuat els alumnes de 3r i 4t amb els
professors; i finalment, els professors i alumnes de batxillerat del CIC han seguit el voluntariat la tarda del
dissabte.
Entre tots hem omplert 12 banyeres d’aliments. Ha estat un cap de setmana intens, però molt gratificant.
Ja portem 8 anys col·laborant amb El Banc dels Aliments amb moltes ganes i satisfets de la feina feta.
Moltes gràcies, voluntaris!

ESMORZAR DE NADAL COMPARTIT
El darrer dimarts del trimestre els alumnes de tutorització de 1r i 4t ens vam trobar a l’hora del pati del matí
per fer un esmorzar tots junts.
Va ser una estona molt agradable en què hem pogut conversar i compartir les vivències dels tres primers mesos
del curs. Rialles i bon ambient!
A més a més, com que s’acosten les festes de Nadal, molts ens hem regalat petits obsequis que ens han fet molta
il·lusió.
Ara ja ens coneixem més i la nostra relació cada cop és més estreta.
Seguirem caminant junts!

AMB EL VÒLEI A VALLADOLID
I competint, competint, arribem al Campionat d’Espanya...
Aquest curs és el primer que hi ha un cadet federat. Ara juguem els diumenges i ens toquen equips de Barcelona i
voltants. Som a segona divisió.
Hem tingut alguna companya lesionada i els partits se’ns han complicat. Hem notat un canvi important en el nivell
de les nostres contrincants i pensem que ens haurem d’esforçar més en els entrenaments.
A partir de gener, amb la reubicació d’equips confiem a millorar resultats.
Ens agraden els nous entrenadors. El nostre és molt tècnic, però ha hagut de marxar durant uns dies i esperem
retrobar-lo a la copa d’Espanya, que aquest any és a Valladolid.
Volem fer un bon paper als campionats d’Espanya, igual que vam fer el juny a Andorra, on vam quedar terceres.
Molta sort per a totes i esperem fer un bon joc i passar un Bon Nadal.
Per cert, tres jugadores dels nostres equips han estat seleccionades per competir a la preseleció de jugadores
federades.
Oh, oh, això és molt seriós!

I AMB EL BÀSQUET TAMBÉ AVANCEM
I amb el bàsquet també avancem…
- Les cadets continuem endavant. De tots els partits que hem jugat, només n’hem perdut un i
precisament el vam perdre d’un punt. Quina ràbia! Quedarem primeres o segones de la
classificació, però estem molt contentes del nostre rendiment!
- Les infantils som un equip just de jugadores, però això mateix ens cohesiona i ens fa més
fortes. En la balança de partits guanyats o perduts, el resultat és positiu i això ens anima a la
segona ronda que comença al gener. A més, de vegades comptem amb el reforç d’alguna de les
cadets. Visca la solidaritat!
- Amb els nois encara hem ajustat més els resultats perquè som un equip infantil amb prou
jugadors com per participar tots. Cal dir que hem quedat primers de grup i ara quan comenci la
segona fase ens agruparan de nou. A veure si podem mantenir el nivell d’aquest primer trimestre!
- Els preinfantils anem una mica més justos de jugadors i haurem de treballar de cara a la
segona fase. De vegades, ens ajuda algun aleví de segon any. En el grup on ens reubicaran
podrem lluir un millor joc, però el compromís amb els companys ha de ser prioritari. Segur que
ens anirà millor. N’estem convençuts.
La resta dels equips, com dèiem al principi, anem avançant...
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