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ELS ARCS OBRE LES PORTES
El passat 2 de febrer vam celebrar la Jornada de Portes Obertes del curs 2018-2019.

Aquesta és una jornada important per nosaltres, és la festa de l’escola. L’equip directiu, tot el claustre de
professors, els alumnes voluntaris que col·laboren com a guies, que expliquen projectes, que s’atreveixen a parlar
en anglès i francès davant d’un gran auditori… Tots estem molt contents.

Van venir les famílies de sisè de les nostres primàries, Lys, Nausica i Peter Pan i moltes famílies d’escoles
properes.

Va ser una jornada intensa, hi havia activitats i mostres a les aules, l’orquestra de l’escola va amenitzar l’acte al
poliesportiu... Vam fer un esforç per ensenyar-vos la nostra escola tan bonica com nosaltres la veiem. 

Gràcies a tots els que ho vau fer possible i gràcies a totes les famílies que ens feu confiança.

Us esperem aquí el curs que ve. 

https://youtu.be/Bx7c7KU01aY

QUINES MATES!
Aquest segon trimestre a la matèria optativa “Quines mates!” hem estat treballant moltes coses com els
fractals, estratègies guanyadores en els jocs, els mosaics… Però entre totes aquestes activitats, n’hem fet
una que ens ha ajudat sobretot a repassar tots els conceptes d’àrees i volums de les formes
geomètriques. 

Hem agafat cartolines i les hem retallat amb la seva forma plana (desplegada) corresponent. Un cop retallada,
l’hem doblegat i hem format una figura amb volum com per exemple un prisma, una piràmide, un cilindre… I, tot
seguit, hem mesurat tots els seus costats, altura de cada cara… En algun cas, hem hagut d’utilitzar el teorema de
Pitàgores per trobar alguna longitud desconeguda!

Després, hem passat un cordill per uns determinats forats, de manera que en estirar-lo la figura es munta
correctament. Aquesta activitat ens ha agradat i ens ha servit, però no només a nosaltres, perquè al tercer
trimestre anirem a explicar-la als alumnes de 2n per ajudar-los a comprendre les figures en volum i com calcular
les seves àrees.

Quines mates! 

 

LA MÚSICA ENS ACOMPANYA
El 23 de gener, els alumnes de 3r d’ESO B vam anar a l’auditori a veure una exposició d’instruments i les
seves històries.

La sortida va ser molt entretinguda i divertida. Vam aprendre més dades sobre els orígens de gairebé tots els
instruments i el seu funcionament. Després de l’explicació i el recorregut pel museu vam anar a una sala de
l’auditori on ens van deixar tocar diferents instruments com per exemple: l’arpa, la guitarra, la guitarra elèctrica, el
violoncel i el baix. Després de la sortida vam tenir temps lliure per esmorzar.

Nosaltres vam anar fent fotos per l’auditori i vam observar instruments que no coneixíem i d’altres que ja havíem
treballat. Va estar molt bé la sortida perquè va ser bastant lúdica. La noia que ens feia de guia va estar molt
agradable i en sabia molt.

La música sempre ens acompanya! 

LIRE DES LIVRES, LIRE DÉLIVRE
Comme chaque année, tous nos élèves lisent un livre en français! Découverte de Paris ou des régions,
enquête, suspense; à travers cette lecture les collégiens partagent les émotions des personnages
principaux et travaillent leur compréhension.

Cette activité permet également à nos francophones en herbe d'augmenter leur lexique, de fixer l'orthographe et
d'améliorer leur prononciation puisque la majorité de ces écrits s'accompagnent d'un CD.

Bonne lecture!

ELS DE 1r FEM PONTS I ESTRUCTURES
Què és tecnologia o quines fases té el procés tecnològic són qüestions que els nostres alumnes de 1r
d'Eso coneixen molt bé. 

Aquest quadrimestre, d'una manera vivencial i entretinguda hem recreat les diferents etapes del procés tecnològic
dissenyant unes pantalles per cobrir uns llums. Des de la detecció del problema o necessitat, passant per la pluja
d'idees i la tria de la millor solució, per després dissenyar el projecte, amb esbossos i anotacions, fins a construir-
lo i avaluar-lo. El resultat ha estat funcionalment viable i amb una estètica molt "enlluernadora", mai millor dit.

Hem continuat el curs coneixent i treballant els materials i les seves propietats, tot fent experiments i assajos,
seguint amb l'estudi de les estructures, condicions que han de complir i esforços als quals poden estar sotmeses,
(compressió, tracció, flexió, torsió i cisallament).

Per acabar, hem pogut plasmar en un projecte final tot allò que hem treballat, el disseny i construcció d'un pont de
paper, acompanyat d'una memòria i uns plànols. El repte, aguantar 8 kg. Les proves finals de resistència van ser
molt emocionants, vàrem poder comprovar si les estructures superaven la càrrega o bé es col·lapsaven. En
ambdues situacions vam poder treure conclusions significatives, per acabar de consolidar coneixements.

Un quadrimestre tecnològic ben entretingut!

I EL CURS VINENT QUÈ PODEM FER?
Aquest mes de febrer, s’han organitzat dues taules rodones que tenen com a objectiu l’orientació dels
estudis posteriors a la Secundària per als nostres alumnes de 4t.

El dia 14 s’ha fet la primera amb pares i mares que s’han ofert per explicar el tipus de feina que realitzen, els
estudis que van cursar i les possibles sortides professionals a què poden optar en l’actualitat. 

Alguns dels bons consells que ens han donat els resumim a continuació: “La crisi pot representar una oportunitat
per reinventar la teva carrera.” “Cal saber treballar en equips multidisciplinaris.” “El més important és comunicar i
per això és imprescindible el domini d’idiomes.” “Quan no saps què vols estudiar, és millor mirar a curt termini.” ”El
futur són les noves metodologies i cal ser polivalent per tal que ens puguem adaptar a les noves situacions.”
“Sigueu empàtics: Tothom és important en una feina.””Dediqueu-vos a allò que us agrada”.

En general, tots han coincidit que l’esforç, la comunicació i la formació possibiliten que sigui més fàcil arribar a
aconseguir la feina desitjada.

El dia 19 una mostra ben representativa d’exalumnes han pogut explicar què estan estudiant ara i com s’han
adaptat als diferents Batxillerats o Cicles Formatius. Algunes frases que ens agradat sentir són les següents:“La
tria no condiciona el futur”, “Amb hàbit de treball i la bona base que portem de l’escola el Batxillerat no suposa una
fita difícil”, “Cal anar assajant camins per trobar allò que realment et satisfà”...

Finalment, volem donar les gràcies a tots aquells que ens heu volgut explicar la vostra experiència i que ens heu
encaminat cap a un futur més proper. 

RÀDIO ELS ARCS-SAGNIER
Aquest trimestre, a la matèria de projectes de segon hem tingut l’oportunitat de comptar amb el Dani, un
expert tallerista de ràdio que ha vingut de l’Espai Jove de Casa Sagnier. Amb ell hem pogut treballar la
sostenibilitat i el llenguatge radiofònic. Hem après a fer un guió de ràdio, hem treballat amb l’Audacity,
hem modulat la veu, les músiques, hem parlat de sostenibilitat… 

Gràcies, Dani, per ajudar-nos i gràcies també a tot l’equip de Casa Sagnier!

Aquí us deixem el programa que hem creat. [[ Magazine · Els Arcs ]]

 

PREMI PER ALS ROBOTICARCS
El passat diumenge 17 de febrer va tenir lloc el Torneig de Barcelona de la First Lego League amb el
projecte “INTO ORBIT”. Els diferents equips van haver de dur a terme un Projecte Científic per a resoldre
un problema real i crear i programar un robot autònom utilitzant la tecnologia de LEGO MINDSTORMS (per
a resoldre les missions del Joc del Robot).

En total hi participen més de 365.000 joves de 90 països del món i el nostre equip que, tot s’ha de dir, era el més
petit de tots, va guanyar el premi a l’Emprenedoria per haver pensat també com finançarien el seu projecte amb
un hotel a la nau de reciclatge espacial…

I és que la robòtica és molt més que programació; és creativitat, treball en equip, ordre, llenguatge i, sobretot,
molta il·lusió.

Enhorabona, equip de Roboticarcs! 

JA TENIU EL BOC'N'ROLL?  
Com cada any, els ecodelegats de l’escola, amb l’ajuda dels alumnes de projectes, hem elaborat un bon
pla d’acció per a reduir el paper d’alumini dels nostres esmorzars i per què no, millorar també la qualitat
de la nostra dieta. I és que, sovint, quan millorem l’embolcall de l’esmorzar també en millorem la qualitat.
Així us ho expliquen ells mateixos en els vídeos que han preparat. 

Vosaltres sou ecoresponsables?

Però per ajudar-vos-hi, no només hem fet una campanya de difusió, sinó que ja hem celebrat l’acte de lliurament
dels Boc’n’rolls que Escoles + Sostenibles ens ha ofert. El passat dimarts 26 de febrer, els nostres ecodelegats
van organitzar una paradeta per recollir les cartes de compromís i poder fer el lliurament dels embolcalls
reutilitzables.

Si encara no teniu el vostre boc’n’roll us esperem el proper dimarts 5 de març també a l’hora del pati, però
sobretot: no us oblideu la carta!

https://youtu.be/P4SVpQXxDKg
https://youtu.be/b5yTLxtvQ24

 

LES CADETS ANEM PRIMERES!  
Les cadets, de moment, anem primeres!

Després de la reubicació d’equips a la segona fase, tot està funcionant molt bé. 

Estem motivades, ens ajudem, lluitem els punts i intentem no accelerar les jugades.

De moment hem guanyat tots els partits. A l’equip que tenia més punts el vam guanyar de 7, amb un triple de la
Carla a l’última jugada.

I també vam fer un bon resultat amb “Aula”: les vam guanyar després que ens eliminessin al Campionat de
Catalunya.

Esperem que segueixi la ratxa!

 

CAMINEM AMB LA MAGIC LINE
Els alumnes de 1r, juntament amb els seus tutors, s’han organitzat per participar en la Magic Line, la
caminada solidària que promou l’Hospital Sant Joan de Déu. 

Per fer la recollida de donatius s’han portat a terme algunes iniciatives. El divendres 15, s’ha realitzat una festa de
benvinguda per als pares i mares en la qual han fet diverses actuacions, balls, acudits i jocs d’entreteniment.
També s’han venut braçalets, xocolatines, samarretes… Ha estat tot un èxit!

Als cursos de 3r, educadors de Sant Joan de Déu han vingut a fer unes xerrades per conscienciar sobre el
voluntariat i les accions solidàries d’aquesta entitat. Aquí podeu veure el vídeo que n’han creat: 

https://youtu.be/eB-XdFvM4Cg 

Finalment, el diumenge 24, alumnes de 1r i professors de l’escola hem fet el recorregut de 15 Km per Barcelona,
des de Sant Joan de Déu fins a la Plaça de la Catedral passant per Montjuic. Un matí fantàstic! Contents per
l’esforç i l’objectiu aconseguit!

També cal destacar que un grup d’alumnes de 3r han participat de voluntaris en una de les parades
d'avituallament de la caminada. 

El bon ambient, l'esport, la cultura, la solidaritat, l'equip... han omplert els carrers de Barcelona amb la sisena
edició de la Magic Line Sant Joan de Déu. En total, s’han recaptat més de 300.000€ que es destinaran
íntegrament a projectes socials dels 10 centres de Sant Joan de Déu a Barcelona.

Gràcies alumnes, professors i famílies que ho heu fet possible!
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