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UN SANT JORDI MÀGIC DE VERITAT
La diada de Sant Jordi és bonica per ella mateixa, però a l’escola la vivim amb una il·lusió que la fa més
especial.

Unes setmanes abans, els nostres alumnes han viscut la setmana de la inspiració, amb activitats culturals
sorpresa per a tots els cursos i moltes lectures. 

Un matí del mes de març vam aturar totes les classes per començar a escriure i tots els professors ens vam
convertir en professors de llengua intentant deixar anar la creativitat. Tothom va escriure pels Jocs Florals.
Després, cada alumne va decidir lliurement si es volia presentar al certamen literari o no.

El dia de Sant Jordi, els alumnes de tercer van arribar engrescats perquè agafaven el relleu als de quart amb els
esmorzars; els de quart, nerviosos perquè eren els organitzadors de l’acte de lliurament de premis; els de segon,
volien saber qui seria el guanyador del certamen i els de primer il·lusionats de viure el seu primer Sant Jordi a Els
Arcs.

Vam donar els premis del certamen literari en català, castellà, anglès i francès, el concurs de fotografia
matemàtica i el de punts de llibre. 

Hi va haver roses i punts de llibre per a tots els guanyadors, per a l’orquestra (que va interpretar Txarango i Queen
amb emoció) i per a les voluntàries de tercer que van fer els vídeos dels textos guanyadors.

Un gran treball cooperatiu i molt creatiu.

Vam esmorzar i vam tornar a la pista de nou on ens esperava el Mag Stigman. Ell va transportar-nos a un món de
calculadores màgiques, cordes que creixien i s’escurçaven, cartes fantàstiques i, sobretot, molta música i bon
humor. 

Va ser un matí rodó que tots vam poder completar amb una bonica tarda lliure ja sense pluja.

Un Sant Jordi realment màgic! 

UN DIA AL TNC
El passat 4 d’abril un grup d’alumnes voluntaris de 4t vam anar al TNC a participar en l’activitat “Un dia al
TNC”.

Ens vam reunir a l’entrada i un guia ens va fer una explicació de tot el teatre. A continuació vam esmorzar i vam
veure una obra de teatre a la sessió matinal: “El futur”. 

Després de dinar, l’autora i directora de l’obra, Helena Tornero, ens va convertir en actors i vam treballar tècniques
de lectura i dramatització. A més, vam poder consultar tota la documentació que ella havia utilitzat per a la
redacció de l’obra i el seu diari de treball amb totes les anotacions i idees del dia a dia.

Els alumnes vam tornar molt contents i una mica més segurs de les nostres tècniques de dramatització. 

Adrià Texidó

UN MUSEU MUSICAL
El passat dimecres 3 d’abril del 2019 els alumnes de 3r A vam anar al Museu de la Música. Per començar la
visita, vam passar per una sala amb instruments variats i des d’aquí vam seguir per diferents sales,
escoltant l’explicació de la monitora (molt interessant, per cert) 

Seguíem l’ordre en què es van descobrir els diferents instruments al llarg de la història, com un eix cronològic.

I al final, vam poder tocar alguns instruments curiosos, cosa que ens va agradar molt.

En conclusió, ha estat una visita molt ben rebuda i on hem après moltes coses.

Carla Guasch i Quim Guilera

CONOCIENDO A DESCONOCIDOS
El pasado 24 de abril, los alumnos de tercero y cuarto tuvimos la oportunidad de conocer al escritor de
Desconocidos, la novela que hemos leído y que nos ha encantado.

El autor, David Lozano, que es de Zaragoza, ha ubicado la novela en Barcelona y en un Mc Donald’s y el porqué
de estos datos fue la primera pregunta que le hicimos.

El autor nos dijo que es un admirador de Barcelona y situar a los personajes en un espacio despersonalizado
aumentaba la tensión del encuentro entre dos desconocidos.

Fue un coloquio ameno e interesante, con muchas preguntas y acertadas respuestas.

¡Gracias por una novela tan intrigante, David!

STEAM A L'ESTADI
El passat divendres 5 d’abril va tenir lloc la primera edició de la jornada educativa Visions Steam Anella a
l’Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Els nostres alumnes de 2n i 3r d’ESO van participar en les
15 activitats de Ciències, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques (STEAM) que van convertir l’Estadi en
un laboratori gegant durant unes hores, amb a prop de 2.000 alumnes de més de 23 escoles.

Un laberint amb raigs làser, un projecte que relaciona les lleis de Newton amb la dansa o la planificació d’un viatge
a Mart van ser exemples de les activitats de què van gaudir els nostres alumnes mentre aprenien de forma lúdica
sobre els 5 temes centrals de la jornada: el cervell, la matèria, l’energia, l’art i la tecnologia.

L’esdeveniment, organitzat de manera conjunta per Barcelona Serveis Municipals (B:SM), la UPC, l’Escola
d’Enginyeria Barcelona Est (EEBE) de la UPC i Ciència 360, va ser tot un èxit. L’esperem per de nou per al curs
que ve. 

AL TEATRO CON LORCA
El día 30 de Abril, los alumnos de tercero fuimos al teatro Goya a ver un espectáculo sobre Federico
García Lorca.

Nos sorprendió el formato que nos presentaron a modo de documental: tras una pantalla transparente se
proyectaban imágenes de la infancia y la juventud del poeta y se entrevistaba a personajes próximos a él y
también estudiosos de Lorca.

Simultáneamente, unos artistas, en directo, bailaban, cantaban y tocaban instrumentos que acompañaban al
espectáculo y lo hacían más ameno.

¡Fue un inicio de Lorca muy intenso!

 

RENOVABLES A L'ACCIÓ
El passat dia 10 d’abril els alumnes de l'itinerari vermell vam realitzar un taller introductori de les energies
renovables. 

L'Àngel (monitor) va distribuir pel pati 4 maquetes que representaven una energia renovable diferent i va fer que
cada grup deduís quin era el seu funcionament, quins eren els seus avantatges i també els inconvenients i quin
lloc era el més recomanable perquè tingués el millor rendiment.

Va anar molt bé que aquell dia fes sol, perquè van poder observar molt bé el funcionament de l'energia
fotovoltaica (aprofita la llum del sol) i l'energia solar tèrmica (aprofita l'escalfor del sol). Com que no feia gaire vent,
alguns van haver de buscar estratègies per aconseguir moure les aspes de l'aerogenerador i poder estudiar
l'energia eòlica. Els encarregats d'estudiar l'energia hidràulica ja van col·locar-se estratègicament a prop de la font
per anar omplint el recipient d'aigua.

Al final, van explicar les conclusions que havia tret cada grup de les diferents energies estudiades. Ens va anar
molt bé començar el tema d'una manera tan pràctica i als alumnes ens va agradar molt.

Patrick Duffy

NOUS TÍTOLS PER A LA BIBLIOTECA  
Abans de Sant Jordi els bibliodelegats de 1r d'ESO van visitar la nostra llibreria de capçalera, Casa Usher.
Allà ens havien preparat una selecció de novetats i vam poder triar i remenar. Vam firar-nos amb una mica
de tot: novel·la gràfica, de misteri, de por, romàntica, etc. Tots els títols han estat molt ben rebuts i ja han
volat dels prestatges de la biblioteca! 

Gràcies, llibreteres, pels bons consells!

 

FEM CAMÍ TOTS JUNTS
Ja fa uns anys que tots els professors de les escoles de la Fundació treballem junts per reforçar els
lligams que ens uneixen. Vam començar elaborant quin era el nostre perfil de sortida dels alumnes. Tots
els membres de la Fundació Els Arcs tenim molt clar que treballem perquè els nostres alumnes siguin
competents, empàtics, autònoms, responsables i un llarg etcètera… però amb això no n’hi prou.

Vam crear unes coalicions guia per a elaborar el calendari de les accions que volem portar a terme i, aquest curs,
hem format un grup específic: l’equip de disseny. El formem dos representants de cada centre i ens hem proposat
millorar l’avaluació. 

Tenim molt clar que l’avaluació és una peça clau de l’aprenentatge dels nostres alumnes i estem molt il·lusionats
de poder treballar-hi conjuntament. 

Ja fa temps que ho sabíem, però amb equips així es demostra que junts som més forts i que comptem amb uns
claustres fantàstics!

Continuem dissenyant!
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