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SOM SOLIDARIS
Els alumnes de la matèria optativa “Som Solidaris” de 3r d'ESO vam treballar durant moltes classes
organitzant una gimcana pels nens i nenes de 5è de les tres escoles que formen la fundació Els Arcs. 

El passat dia 17 de juny, finalment vam dur a terme els plans realitzats anteriorment a classe. Havia arribat el dia
de la gimcana.

Els alumnes de primària van passar per les diferents activitats que hi havia, com pintar cares, menjar dònuts
penjats d'una corda, agafar caramels d'una palangana plena de farina... 

Per acabar, havíem preparat un esmorzar deliciós amb begudes, pastissos, fruita, entrepans... Va ser una
experiència enriquidora, tant pels petits com pels grans!

Mireu el reportatge que ens van fer els de Betevé pel Catacrak!

Ivet Sànchez

APRENEM AMB GRANS PERSONES
A l’escola, ens agrada que allò que fem sigui realment significatiu, especialment amb els projectes. Quan
vam començar els projectes a primer vam intentar col·laborar amb el CREDAC per a sensibilitzar els
nostres alumnes cap a la inclusió amb persones amb dificultats auditives: “Missatges en silenci”. Aquest
ha estat un projecte enriquidor, sobretot perquè des del centre, el Josep Maria ens ajuda a entendre-ho i a
ser realment inclusius.

A segon volíem incloure les persones grans. L’intercanvi generacional entre persones grans i adolescents és
profitós per ambdues parts, d’això n’estem segurs, però calia trobar un centre on la nostra col·laboració fos també
positiva. L’Eva, del centre de dia La Magnòlia, i el Marc del centre Vallirana han estat claus en aquest procés. Amb
ells hem pogut entrar en contacte amb persones grans i compartir-hi, records de vida, memòries del barri (amb el
projecte Radars), jocs i fins i tot alguna classe de ball o educació física.

Els nostres alumnes de segon han tornat emocionats cada dia que han visitat el centre, contents de veure que
només la seva conversa feia feliç a unes grans persones. 

De cara al curs que ve, intentarem polir tot el projecte perquè sigui fàcil d’encaixar els horaris i siguem una ajuda
de veritat.

Moltes gràcies a tots els que ho heu fet possible! 

 

FCE 2019
A group of 4th ESO students is taking the First Certificate Examination (B2) this month. They are a group
of talented and solid students who are capable of performing under pressure. We hope they are all
successful in passing the examination. Fingers crossed!

What is the FCE for? A B2 First qualification proves you have the language skills to live and work independently in
an English-speaking country or study on courses taught in English.

If you need further information, go to https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/first/

NOS ÉLÈVES SE PRÉSENTENT AU DELF
El passat 1 de juny, 25 alumnes de 4t es van presentar a les proves escrites del DELF (17 alumnes al B1 i 8
a l’A2) que van tenir lloc al Lycée Français de Barcelone. Al llarg del mes de juny van realitzar la prova oral
individual. Estan ara pendents de conèixer els resultats que es podran consultar el dijous 18 de juliol al
web de l'Institut Français de Barcelone (http://delfdalf.ifbcn.cat/index.php). 

Per poder recollir el títol oficial però, hauran d'esperar fins al mes de novembre, quan estaran disponibles al mateix
Institut Français (c/ Moià, 8)

Molta sort a tots! 

LA FESTA DEL BON BÀSQUET
El dimarts, 11 de juny, vam celebrar la festa del bàsquet: una jornada de bàsquet amb el concurs 3x3. Es
van fer equips d’infantils i cadets i fins i tot hi van participar els petits de l’escola de bàsquet.

Va ser una activitat molt dinàmica. Tots es van esforçar per fer un bon paper, ser prou competitius i donar feina als
contrincants.

Ho repetirem els propers anys. Ens va agradar molt. Així que donem la benvinguda a la gran festa del bàsquet! 

L’esport és important per nosaltres, celebrem les seves victòries, els animem en les derrotes i treballem per
motivar-los i perquè sempre hi regni el bon estar i la màxima esportivitat.

Aquest any, per segona vegada, hem rebut un premi en valors, pel nostre equip de primer d’ESO. Aquest
reconeixement és la mostra de l’essència que els transmetem. Esperem que segueixi així. 

Som-hi amb el bon esport!

QUIN RITME!
Si és cert que el projecte “Let’s dance” s’ha popularitzat entre els alumnes, aquest any encara l’hem
enriquit una mica més.

Tenim la col·laboració de l’Arnau Velázquez (ballarí), dels pares i mares del Timbalys (grup de percussió del Lys) i
del Víctor Rodríguez (professor d’Educació Física de l’escola) i la Montserrat Alzina (professora de projectes) que,
després de participar en el taller que van fer Basket Beat per la Festa del Medi Ambient del curs passat, es van
atrevir a portar-ho a la pràctica amb els alumnes de projectes.

L’objectiu és treballar de manera cooperativa i crear un ritme jugant amb el cos i el so de les pilotes de bàsquet en
botar. 

Sembla fàcil, però no ho és. Mireu com se’n surten els nostres alumnes i, si us hi atreviu, proveu-ho de fer a casa
amb la família… Us serà difícil sense el director.

D’això se’n diu sentir el ritme!

UNES CARTES BEN ESPERADES
Durant el segon trimestre vam anar a visitar les nostres primàries per compartir la feina que havíem fet de
Joan Brossa. El que no ens esperàvem és que els alumnes més petits ens rebrien amb tanta il·lusió.
Tenien moltes preguntes per fer-nos, però com que les classes a la secundària també ens esperaven ens
vam haver d’acomiadar. Vam acordar que ens escriurien cartes, com es feia abans, i nosaltres les
respondríem.

Dit i fet, els alumnes de segon de primària ens han fet arribar un sobre amb un munt de cartes farcides de cors i
moltes preguntes: “Trobeu a faltar la vostra escola de primària?” “Us deixen fer dibuixos lliures?” “Quan nosaltres
vinguem a Els Arcs encara hi sereu?”... 

Avui, els alumnes de tercer a classe de català hem treballat per respondre-les amb la mateixa estimació que han
estat escrites. Ha estat una classe bonica on han demostrat, un cop més, les grans dosis d’empatia de què
gaudeixen.

I quina lletra tan ben feta… La podrien fer sempre així!

 

EL CIRC MEDIAMBIENTAL
El passat 19 de juny, va tenir lloc la ja esperada Festa del Medi Ambient. Cada any, tanquem el curs
escolar celebrant tot el que hem treballat amb els ecodelegats i sensibilitzem els companys per la
importància de tenir cura del medi ambient.

Aquest any la temàtica era el consum excessiu que ens domina, especialment pel que fa a la roba si pensem en
els adolescents. 

Seguint amb l’organització dels cursos anteriors, comptàvem amb el suport de l’AMPA, tot i que com que vam
haver de postposar la festa (a causa de la pluja) moltes famílies no van poder venir. Tot i això, estem convençuts
que en van ser partíceps quan en arribar a casa van ser els mateixos alumnes qui els explicaven com de bé s’ho
van passar amb el taller de Circ, el de hip-hop (de la casa Sagnier), el de customització de roba (que van liderar la
Núria i la Carme) o el gran ventall de jocs que tots els professors, amb ajut de monitors de quart, van dinamitzar.

Per acabar, al migdia, vam rebre un gelat ecològic que ens va ajudar a superar la calor que ens havia acompanyat
durant tot el matí.

Van jugar, cantar, fer acrobàcies, es van vestir amb paper de diari, van fer braçalets i un llarg etcètera, amb grups
barrejats de companys de 1r a 4t. I sempre amb una bona actitud.

Va ser una festa agradable, esperem que en recordin sempre el missatge: ja ha arribat el moment de deixar de ser
tan consumistes! I sinó escolteu les lletres de les cançons que ells mateixos van escriure… Ho tenen molt clar! 

ARRIBEM AL FINAL D'UNA ETAPA  
El divendres 14 de juny, vam celebrar el comiat de la promoció de 4t. Una vetllada fantàstica que tots
recordarem i en la qual no han faltat els bons moments.

Primer, vam començar amb un sopar boníssim a càrrec del nostre equip de cuineres d’Eurest i vam poder
compartir converses amb tots els pares i mares de 4t, el professorat i l’alumnat.

Després, els alumnes van presentar l’acte de graduació: van començar amb els parlaments i ens van oferir unes
peces artístiques de dansa i de música.

Rialles, complicitats i plans pel futur… Després d’aquests quatre anys a l’escola Els Arcs tots ens emportem
vivències inoblidables que ens acompanyaran sempre. 

Alumnes de 4t: heu crescut, us heu fet grans i ara toca començar un nou camí. Esteu a punt i la vida us espera!

Una festa bonica, per a tancar una etapa intensa.

 

L'AGENDA 21 FA VACANCES  
El passat 13 de juny un grup d’ecodelegats vam anar a l’acte de cloenda d’Escoles+Sostenibles. Ens vam
haver de preparar uns cartells sobre els nostres projectes per explicar tot el que fem i compartir-ho amb
les altres escoles. 

Primer de tot vam poder assistir a una conferència sobre els moviments socials que estan passant
actualment, com el #fridaysforfuture. Després, cada grup d’alumnes vam muntar la nostra paradeta i ens
vam organitzar en dos grups per poder arribar a més gent: uns explicàvem la nostra feina i uns altres vam
anar a conèixer els projectes de les altres escoles. 

En acabar, un esmorzar ens esperava per poder recuperar energia i tot seguit va començar l’Speaking
Corner.

Per acabar, vam veure una peça de teatre que tenia com a objectiu conscienciar-nos (encara més) sobre
les conseqüències del canvi climàtic.

Va ser un acte de cloenda ben interessant. Ja esperem poder-hi tornar l’any que ve i començar el setembre
amb totes les idees que ens en vam endur.

Continuarem treballant com sempre! Endavant, ecodelegats d’Els Arcs!

Ada Mestres, Blanca Serrano, Flors Oller

 

I A L'ESTIU FEM FORMACIÓ
Els dies 1 i 2 de juliol, tots els professors de les escoles Lys, Nausica, Peter Pan i Els Arcs ens hem trobat
per treballar conjuntament i reflexionar sobre el perfil de docent que volem per a la Fundació Els Arcs.

Han estat dos dies intensos, de debats, tallers i profundes converses amb tots els companys d’educació infantil,
primària i secundària. Aportacions interessants, diferents punts de vista i propostes innovadores.

En aquesta darrera trobada del curs, dinamitzada pel grup Escalae, hem pogut definir el rol del docent i hem
destacat les competències més rellevants per a tots nosaltres, com poden ser l’empatia, l’assertivitat, la capacitat
de saber comunicar, la formació pedagògica, la creativitat, la innovació, l’esperit crític o el treball en equip.

Ja ho veieu, el professorat de la Fundació Els Arcs, sempre amb ganes de millorar i en aprenentatge constant. 

Quatre escoles, un projecte. Endavant companys!
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