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DIADA DE LA NO-VIOLÈNCIA I DE LA PAU
La Diada de la No-violència i de la Pau se celebra a escoles de tot el món, els dies 30 de gener i propers
(aniversari de la mort de Mahatma Gandhi).
Durant dues setmanes, hem treballat a l’hora del pati aquesta Diada que ha portat a terme la Patrícia,
dinamitzadora del PUNT JIP. Hem pogut reflexionar sobre els conceptes de Pau i Violència a partir de dues
activitats: una per detectar situacions violentes i l'altra per donar eines per resoldre alguns conflictes.
Com deia Gandhi: “No hi ha camí per a la pau, la pau és el camí.”

TOULOUSE-LAUTREC L'ESPERIT DE MONTMARTRE
La setmana passada l’alumnat de 3r vam anar a l’exposició de “Toulouse-Lautrec i l’esperit de
Montmartre”, al Caixa Fòrum de Barcelona.
Vam començar amb una petita introducció de l’època i de l’entorn dels pintors de l’exposició, Montmartre, un barri
bohemi ple de vida noctàmbula.
El motiu principal d’aquesta sortida va ser el de desenvolupar el coneixement adquirit a classe de plàstica sobre el
Postimpressionisme. L’exposició venia a Barcelona, era obligat anar-hi.
La visita va estar dinamitzada per una guia que ens va explicar la manera com entenien els quadres en aquella
època. Per exemple, un quadre tot vermell, fet per Alphonse Allais, s’entenia com uns cardenals apoplèctics collint
tomàquets al costat del Mar Roig.
Aquesta és la gràcia de les visites guiades: que t’expliquen coses curioses que sinó ningú descobriria. També ens
van explicar el sistema de litografia que utilitzaven.
Tot l’alumnat l’hem valorat molt positivament.
Aina Verd i Joan Ribes, 3r A

DE CONCERT A RITME DE JAZZ
El dia 11 de gener, els alumnes de 1r d’ESO vam anar al Palau de la Música a veure i escoltar un
espectacle de Jazz. Ens va semblar molt interessant, ja que ens van explicar què és el Jazz amb humor i
molts coneixements.
Tot estava molt ben plantejat: la música, els balls, les entrades a l’escenari… Ens va quedar molt clar que el swing
i la improvisació són la clau del Jazz.
Hi havia una gran Big Band que interpretava les peces i una cantant, la Susana Sheiman, que es va mostrar
espectacular amb la seva veu en directe.
Com a element a millorar, ens hagués agradat que la història fos menys infantil i que, també, hi hagués més
cançons i menys espectacle. Tot i així, va ser una gran experiència!
Júlia Vázquez i Giulia Pascucci

EXPERTS EN ESTADÍSTICA
Els alumnes de segon han après els conceptes clau d’estadística: han triat un tema, han generat hipòtesis
de treball, han fet recerca de més informació, noves observacions i/o qüestionaris, experiments...
Han creat taules i gràfics amb o sense full de càlcul i han extret unes conclusions d’allò més raonades.
Certament s’han convertit en uns autèntics estadistes. Bona feina, nois!

OUR WIKIS’ BIRTHDAY!
Our English WIKIS have just turned one and you can help them celebrate more birthdays!
Taking into account the way the world is evolving, we believe that humans should also evolve together with
technology. So using the WIKIS to study is the most efficient way to do so and it has some benefits such as:
    · You don’t have to carry any books, which is great for your back.
    · They are environmentally friendly since you don’t have to use any paper.
    · In this digital age we should introduce digital tools into our lives the sooner, the better.
    · They are great to learn in an interactive way, fantastic to revise for our exams and really well organized so you
can easily find what you need.
    · They provide you with many learning methods.
If you haven’t used them yet, we strongly recommend you to do it. You won’t regret it!
https://elsarcsenglish1.pbworks.com
https://elsarcsenglish2.pbworks.com
https://elsarcsenglish3.pbworks.com
https://elsarcsenglishb2.pbworks.com
https://elsarcsfce.pbworks.com
by 2nd and 3rd ESO students

DE TUTORS AL PETER PAN
El passat dimarts dia 29 de gener un grup d’alumnes de segon, amb la matèria de projectes, va anar a fer
una classe de tutoria al Peter Pan.
Aquest és un projecte amb el qual els alumnes treballen un tema de valors triat per ells. Es documenten, busquen
material audiovisual i es preparen per a fer-ne una exposició (pensant en els alumnes de 6è) i dur a terme
activitats que fomentin la interacció.
Aquest trimestre tots els grups que van fer el projecte van presentar unes exposicions molt elaborades. Tots volien
anar al Peter i van treballar de manera cooperativa per millorar la feina feta.
Han intentat trencar tòpics de gènere: el blau és color de nois i el rosa de noies? Els nois juguen millor a futbol i
les noies són més bones ballarines? És evident que no. Els nostres alumnes de segon ho tenen clar i els de sisè,
també.
Gràcies, Peter Pan, per la vostra acollida. Junts lluitem contra els tòpics.

TECH PROJECTS HACKATHON
Els dies 24, 25 i 26 de gener, alguns alumnes de 4t de la nostra escola hem estat convidats a participar a
les jornades de tecnologia 1a CIC&MIT TECH PROJECTS HACKATHON, organitzades per l’escola de
batxillerats del CIC.
Al llarg d'aquests tres dies, el professor del MIT Ed Moriarty, acompanyat d'un grup de nois i noies que han
finalitzat allà els seus estudis, han realitzat projectes de tecnologia conjuntament amb els alumnes de batxillerat
del CIC i d’Els Arcs.
La Tech Projects Hackathon ha permès l'aprenentatge actiu i significatiu de l'àrea de la tecnologia, el treball en
equip i la immersió lingüística.
Moltes gràcies per convidar-nos!
A great opportunity!

PLENARI DE DELEGATS
El passat dimecres 9 de gener vam fer la primera trobada de delegats de l’any. Ens vam reunir els
representants de cada classe, els nostres tutors i l’equip directiu de l’escola per compartir propostes pel
curs 18-19.
Vam començar el torn de paraula amb els alumnes de 4t i després vam continuar amb els de 3r, 2n i 1r. Es van
tractar temes diferents, des de qüestions organitzatives i de millora del funcionament de l’escola fins a temes de
caire acadèmic i metodològic.
Tant l’equip directiu com els tutors van anar responent les peticions plantejades pels alumnes i van prendre nota
de les aportacions que es van anar fent: s’obrirà una bústia de suggeriments al vestíbul, crearem una comissió
d’alumnes per organitzar les estones de pati, es revisarà l’ordre d’entrada al menjador, es canviaran les cortines
de les dutxes dels nois...
Aquestes reunions són trobades molt productives que ens ajuden a tots a millorar. Ara, els delegats, a les seves
tutories, hauran de comunicar els acords presos i transmetre als companys les orientacions que s’han anat
donant.
Fins a la propera delegats!

"SOM SOLIDARIS" PASSEM A L'ACCIÓ
“Som solidaris” passem a l’acció.
Part dels alumnes de 3r d'ESO de la matèria optativa “Som solidaris” de l'escola Els Arcs hem anat a la Zona
Franca a visitar i a conèixer el funcionament del Banc dels aliments, acompanyats per dues professores i en
Francesc, un voluntari d'aquesta fundació.
Un cop allà, els nois i noies hem ajudat a ordenar els aliments segons la seva categoria, per tal que després sigui
més fàcil la seva distribució a menjadors socials o parròquies. Més tard hem visitat els magatzems de l'edifici on
ens han explicat el seu funcionament i altres dades importants com: quins productes són de primera necessitat,
quins aliments no s'accepten, com es va crear el Banc dels aliments, d'on treuen els diners, a quines entitats
donen aliment, curiositats sobre la data de caducitat...
En conclusió, hem gaudit molt d'aquesta visita, ja que hem pres consciència sobre la causa i hem après que per
molt que vulguem ser solidaris, si no passem a l'acció les paraules se les emporta el vent.
Lea Torrents, Edda Guasch i Nuna Canosa 3r d’ESO
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