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LA CERDANYA SOSTENIBLE
Els alumnes de 1r hem passat la setmana del 6 al 10 de maig a la Cerdanya per a completar el Treball de
Síntesi sobre les energies renovables.
Cada grup de treball ha realitzat una maqueta d’una casa sostenible, feta amb material de reciclatge i prioritzant
que el seu funcionament es basés en les energies renovables. Ha estat tot un repte per a nosaltres, però molt
interessant en tots els àmbits.
Hem treballat: disseny, arquitectura, tecnologia i sostenibilitat i també hem tingut temps per a fer esport,
excursions, jocs i, com no podia ser d’una altra manera, un final de festa de música i ball molt divertit.
Una estada a la natura que ens ha encantat!

POSIDÒNIA O GUANAY
Els alumnes de 2n hem fet el Treball de Síntesi sobre el Mediterrani. Repartits en dos grups de treball:
Posidònia i Guanay, hem anat realitzant totes les activitat que teníem programades per la setmana del 6 al
10 de maig.
En el Centre d’estudis del Mar de Sitges hem pogut recollir mostres marines per després classificar-les, també
hem analitzat el desgast de la costa del Garraf causat per l’acció de l’home al llarg del temps i ens han explicat la
importància que té la posidònia en la regeneració de la vida marina.
A Vilanova els professors de la Universitat Politècnica ens han mostrat els aparells que han dissenyat per
observar el fons marí, l’observatori que tenen a prop de la costa i el submarí Guanay.
I el darrer dia hem pogut gaudir tots junts a les instal·lacions del Canal Olímpic de Castelldefels i hem practicat
esports de rem.
Una setmana intensa però molt ben aprofitada!

DE MODERNISME PER BARCELONA
Després dels canvis iniciats el curs passat, podem dir que aquest any els QR han triomfat.
Respondre els enigmes de cada casa per passar a la següent ens ha fet comprovar que a Barcelona hi ha molts
edificis que de vegades ens passen desapercebuts però que, en canvi, són veritables empremtes modernistes.
Alumnes i professors ens hem endinsat en l’espai de la Sagrada Família, la Pedrera i Sant Pau i hem gaudit dels
detalls, del simbolisme, de l’arquitectura… I TOT SENSE CUES.
Les revistes finals que cada grup ha compartit al Drive del Modernisme són una evidència de tot el que hem après
i dels bons dissenys que hem aconseguit després del procés d’observació artística realitzat durant tota la
setmana.
Ha estat una bona feina per part de tots.

BARCELONA-LONDRES
Del 5 al 9 de maig vam marxar de treball de recerca amb els alumnes de 4t a Broadstairs. Broadstairs és
un petit poble del comtat de Kent des d’on visitem Canterbury, Brighton i, com no, Londres. Allà ens
allotgem en famílies per fer un treball de veritable immersió i junts fem un munt d’activitats, des de drama,
street dance o karaoke.
Pels alumnes és un moment important que viuen amb els seus companys quan ja comencen a entreveure que
aquesta etapa s’acaba. Per això viuen la setmana amb la màxima intensitat.
Però és bonic de veure que tota aquella feina feta a les classes d’anglès arriba el moment d’integrar-la a la vida
diària i els professors ens alegrem de sentir-los convençuts: “Ei, que m’entenc perfectament en anglès amb la
meva família! Sé molt més anglès del que em pensava!”
Això sí que és un projecte de recerca.

FELICITATS, AINA
Estem molt contents perquè l’Aina Verd, alumna de 3r de secundària de la nostra escola, ha guanyat el Premi
Districte dels Jocs Florals 2019 de Sarrià-Sant Gervasi.
Amb l’escrit “Un assassinat poc habitual” l’Aina ens ha fet somriure en més d’una ocasió. Una narració ben
plantejada, explicada amb bon sentit de l’humor, àgil i amb un final sorprenent. Ben segur que gaudireu de la
lectura!
Felicitats Aina!
“Un assassinat poc habitual”

BIOJÚNIOR
Un any més, els alumnes de Biologia de 4t d’ESO vam tenir el luxe de visitar el Parc de Recerca Biomèdica
de Barcelona aprofitant el Biojúnior.
Primer ens van ensenyar els laboratoris. Vam fer diferents itineraris on vam poder veure una cambra de fred, vam
utilitzar els seus microscopis i unes estudiants ens van ensenyar els seus projectes. Elles portaven un estudi
sobre les mosques de la fruita i per nosaltres va ser molt interessant perquè ja ho havíem treballat a classe.
Tot seguit ens van explicar què és Barcelona Activa i com ens pot ser d’utilitat a l’hora de triar els estudis futurs.
Aquesta jornada busca apropar la feina de científiques i científics a joves estudiants d’ESO i Batxillerat, aprofitant
la visita a les instal·lacions d’un centre d’investigació de primer nivell com és el Parc de Recerca Biomèdica de
Barcelona. Xerrades, tallers i un passeig pels laboratoris on, entre d’altres, s’investiga sobre el càncer, la
nanotecnologia, nous fàrmacs o anàlisis sobre dopatge.
Ciència de primer nivell i de primera mà per als nostres estudiants!
Irene i Gisela R, 4tB

EL QUE VEIEU PER LA TELE ÉS FALS
El passat 2 de maig, els alumnes que vam fer la matèria optativa dels Arcs TV vam visitar TV3.
Només en arribar ens van explicar com es dividida l’espai, i ens vam adonar que es necessita molt més espai del
que ens imaginàvem en un principi, ja que no pensàvem que els decorats, vestidors i atrezzo que no surten a la
pantalla ocupessin tant d’espai.
Després, ens van ensenyar diferents sales on es treballava de maneres diferents: a la sala d’edició hi vam poder
veure totes les pantalles i tecles que hi havia per un sol programa, cosa que impressionava... També vam entrar al
plató de FAQS, que estava estructurat de manera que des de casa es veiés més gran del que realment és. Això
passa perquè intenten que no hi hagi cantonades buides i sembli tot més ampli.
Per acabar, vam estar xerrant amb la presentadora de l’infoK, que ens va fer entendre que un dia de feina a la tele
comporta molta organització aplicada al temps, però també ens va dir coses com “Tot el que veieu per la tele és
fals” o “Un telenotícies mai pot ser objectiu al 100%”, cosa que ens van fer reflexionar i que sempre tindrem en
compte a l’hora de posar-nos davant la pantalla.
Joana Lligoña i Marta Mallol
3rB

EXPERTS EN BALL I RITME
Tenim un grup de projectes preparant una coreografia. Són els de “Let’s dance”. Si se’n surten, podran
participar en la mostra de dansa Jove de la Casa Sagnier i podran ensenyar-la a companys el dia de la
festa de medi ambient. Però per això comptem amb l’Arnau Velázquez i un grup de pares i mares del
Timbalys.
L’Arnau és un exalumne fantàstic que ve cada cop que li ho demanem a explicar la importància del treball en
equip, de la cooperació, la disciplina i la màgia que té la dansa.
Paral·lelament, un grup de pares i mares de l’escola Lys van venir a ensenyar-nos alguns ritmes dels que toquen
amb el grup Timbalys. Van portar tabals de totes les mides i vam poder seguir i improvisar diferents percussions.
Som afortunats de comptar amb col·laboracions tan fantàstiques com aquestes.

UNS PROGRAMADORS INCANSABLES
Aquest curs els alumnes de tecnologia de 2n d'ESO han après a utilitzar, alguns a perfeccionar, el
llenguatge de programació d'Scratch.
Van començar fent unes pràctiques on havien d'ajustar el codi donat per aconseguir fer funcionar el sistema de
petites simulacions.
De mica en mica i augmentant en complexitat, s'han trobat amb el repte final: el disseny i la creació d'un videojoc
partint de zero.
Hem volgut potenciar la competència d’aprendre a aprendre, ja que és la manera més significativa d'avançar en
un projecte informàtic d'aquest estil. Amb l’ajut dels professors en moments puntuals de bloqueig, ha estat molt
interessant veure com han anat trobant recursos per ells mateixos, cercant en diverses fonts i recursos.
El resultat final ha estat molt engrescador, una prova real del que, amb esforç i perseverança, aquesta eina ens
pot oferir.
Moltes felicitats, programadors, per la bona feina feta!

L'ESCOLA ELS ARCS US ESPERA
Els alumnes de 6è de les nostres primàries, Lys, Nausica i Peter Pan, han llegit el llibre del Jaume Cela:
“Àvia, ja sé que has oblidat el meu nom” i han compartit amb l’autor una trobada literària.
Ha estat molt interessant poder fer preguntes sobre la lectura i els personatges. El llibre reflecteix com un nen de
10 anys viu la malaltia de la seva àvia, que pateix Alzheimer. Malauradament, una temàtica propera per a molts de
nosaltres que ens ha fet reflexionar sobre la pèrdua de la memòria, les relacions entre els avis i els seus néts, la
vellesa i els dubtes que ens planteja la vida. Amb la lectura d'aquest llibre els alumnes han col·laborat amb la
Fundació Pasqual Maragall.
Un matí molt bonic. Alumnes de 6è, l’escola Els Arcs us espera!

VIè TORNEIG DE VÒLEIARCS
El diumenge 26 de maig, els entrenadors de vòlei de l’escola van organitzar per 6è any consecutiu el
torneig esportiu de cada curs. Hi van participar 24 equips, amb un total d’uns 190 jugad@rs. Un èxit
absolut!
Felicitem tots els alumnes, exalumnes, pares i mares de l’escola i professors que van participar en la jornada i
molt especialment els seus organitzadors, que van fer possible que tot funcionés perfectament. Ni tan sols la pluja,
que va caure després de dinar, va poder aturar el bon ritme dels partits.
L’empenta dels equips Voleiarcs és imparable!
Acabem el curs amb molta il·lusió i amb la satisfacció d’haver participat en una jornada fantàstica!

AVALUAR ÉS DONAR VALOR... VALOREM-NOS!
Durant els darrers mesos, un grup de professors de les nostres escoles hem estat treballant per a
dissenyar una pauta de treball comú sobre un dels temes que més afecta la nostra pràctica educativa:
l’avaluació.
Des de totes les etapes (infantil, primària i secundària) hem arribat a uns acords sobre com avaluar, quina
informació recollir i quina funció té la nostra avaluació.
Ha estat una feina intensa, però molt interessant. Hem treballat de manera cooperativa i hem après els uns dels
altres.
El passat dilluns dia 27, vam compartir-ho amb els nostres companys en una sessió dominada per la il·lusió i les
ganes de treballar junts. Així fem fundació.
Perquè si avaluar és donar valor… Valorem-nos!
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