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AMB BROSSA A LES PRIMÀRIES
Aquest any se celebra el centenari Joan Brossa i els nostres alumnes han estat treballant qui era, com era
i com va arribar a la poesia visual. 

Els ha agradat molt conèixer un personatge un pèl extravagant, “com ells”, diuen. I, per això, han volgut anar a les
seves primàries a ensenyar-ho als companys més petits.

De passada, han aprofitat per saludar els seus antics mestres, els fillols i, per què no, han fet noves “amistats”
entre els més petits. Qui sap si d’aquí en sortiran unes cartes ben interessants.

Sabíeu per què en el DNI de Joan Brossa hi deia “albañil” de professió? Com era l’estudi on treballava? Podeu
preguntar-ho als nostres alumnes o veure algun dels seus vídeos-anuncis…

La setmana passada vam passar pel Nausica i el Peter Pan i aquesta hem anat al Lys.

Estem contents de compartir encara més projectes amb vosaltres! 

CONCOURS DE TRADUCTION
Cette année, les élèves de Els Arcs ont de nouveau participé au concours de traduction organisé par l'Université
Pompeu Fabra. Les 4 élèves sélectionnés après la première phase réalisée en classe: Joana Lligoña et Edda
Guasch de 3r ainsi que Maria Casals et Albert Parera de 4t se sont rendus à la Facultat de Traducció i Ciències
del Llenguatge de Barcelona. Le 22 mars 2019 a eu lieu la deuxième phase de sélection pendant laquelle les
représentants de l'école ont traduit un texte français en catalan. Nous attendons maintenant les résultats et
connaîtrons la liste des finalistes le 26 avril 2019. On croise les doigts!

OUR COOKBOOK
This term we have been working on creative eating and apart from giving oral presentations about our favourite
recipes we want to share them with you all. We hope you like them.

Here you can see The Cookbook!

PRIMERS AUXILIS A TERCER
Els alumnes de 3r de secundària hem fet una jornada dedicada als primers auxilis. Un equip d’infermers de
l’Hospital Plató han vingut a l’escola per explicar-nos com hem d’actuar en cas d’un accident, una
caiguda, una cremada…

Les sessions han durat dues hores per a cada grup. Primer ens han comentat els aspectes més teòrics dels
primers auxilis i després en petits grups ens han ensenyat com aplicar les diferents tècniques bàsiques per
solucionar un incident. 

Ha estat molt interessant i molt útil tot el que hem après. Moltes gràcies a l’equip de l’Hospital Plató per la bona
disposició i les ganes de compartir el vostre saber.

Esperem poder-ho repetir el curs vinent!

PER CARNAVAL TOT S’HI VAL
El dia 1 de març vam celebrar l’esperada la festa de Carnestoltes a l’escola i tot es va omplir de color i
alegria.

La jornada va estar organitzada pels alumnes de 4t. Pel matí es van fer les classes habituals, però el pati va ser
més llarg ja que es va preparar un esmorzar en el qual no van faltar pastissos, crispetes i entrepans, acompanyats
de begudes refrescants.

Per la tarda, alumnes i professors van baixar a la pista coberta amb les seves disfresses. Allà van fer una
desfilada amb proves d’enginy i creativitat que van agradar molt a tothom.

Per l’escola van passar personalitats importants, corredors de moto, personatges de sèries de televisió, actors i
actrius de pel·lícula, jugadores de rugby, cuiners experimentats…

La imaginació es va apoderar de l’escola i tothom s’ho va passar d’allò més bé. 

Una tarda fantàstica! 

DIA DE LA DONA
El passat 8 de març va ser el dia de la dona. A l'escola vam voler fer una bona sensibilització i vam
realitzar diverses activitats com cartells amb frases que fessin adonar-nos de situacions discriminatòries,
reflexió sobre frases que s'acostumen a dir en el dia a dia, debats en què podíem compartir les nostres
vivències sobre el paper de la dona en la societat actual...

A l'hora del pati es va muntar una paradeta on podíem fer llacets amb cintes liles i escriure missatges de crítica, de
denúncia, d’encoratjament i de suport. Des del PUNT JIP també es va contribuir a crear sensibilització sobre el
paper de la dona amb un mural que van fer els alumnes voluntaris.

De totes les activitats realitzades van sortir coses molt interessants que ens van ajudar a ser més conscients i a
sentir-nos més satisfets.

 

I VAM VENIR DE VERD
El passat 21 de març, a l’escola Els Arcs, vam celebrar el dia Internacional dels Boscos.

Des d’Scolarest ens van donar la idea inicial. La il·lusió dels nostres ecodelegats va fer la resta. A l’hora del pati
ens vam trobar tots els alumnes a la pista, vam fer un minut de silenci per la natura, vam llegir un manifest de
sensibilització i vam plantar un llimoner com a símbol del nostre compromís. El dia anterior, els ecodelegats
havien fet una campanya perquè tota la comunitat vingués de verd i així ho vam fer, vam gravar un vídeo i vam
passar per les classes a recordar-ho.

I, efectivament, vam venir de verd.

Per a celebrar-ho i recordar-ho ens vam fer una foto simulant un arbre. Va ser un dia bonic, però per si fos poc, va
tenir lloc el darrer esmorzar solidari per a la Trailwalker amb el qual vam aconseguir recollir tots els donatius. 

Gràcies a tots per aquesta implicació tan generosa! 

SOM SOLIDARIS AMB EL BANC DELS ALIMENTS  
Ja tenim el recapte fet. Des del passat 18 de gener fins al 28 de febrer hem estat recollint aliments com
pasta, llegums, oli d’oliva o girasol, conserves, llet, farinetes per a nens petits per a col·laborar amb el
Banc dels Aliments.

Els alumnes de Som solidaris n’hem fet la difusió i ens hem encarregat d’ordenar i classificar totes les caixes al
vestíbul de l’escola. L’any passat vam recollir 14 caixes, volíem superar-ho aquest any i finalment hem aconseguit
fer-ne 19!

Moltes gràcies a tots els que ens hi heu ajudat. Cada aportació suma perquè nosaltres som solidaris.

 

MOLT MÉS QUE UN CLUB DE LECTURA
El Club de lectura d’Els Arcs, format per pares i mares de les escoles de la Fundació, ha celebrat els 10
anys!

Aquesta iniciativa, que va començar amb molta il·lusió, s’ha anat consolidant amb el temps i les trobades han
servit per aprofundir en el gust de la lectura.

Llibres i autors variats han estat els protagonistes de les tertúlies de cada mes i poc a poc s’han anat introduint
activitats relacionades amb la lectura.

Tot queda reflectit en el llibre que han preparat on hi ha el recull dels llibres llegits, les puntuacions obtingudes, les
xerrades amb escriptors i persones interessants, els sopars, les anades al teatre, al cinema, excursions... Com
veieu és més que un club. 

Felicitem els components del Club i els desitgem que per molts anys puguin seguir amb aquesta empenta.
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