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COMENCEM EL CURS AMB ENERGIA I EMPENTA
Ja tenim aquí el nou curs i amb ell emprenem els reptes que vindran aquest 2019-20. 

Les classes han començat amb normalitat. Els alumnes de 1r estaven amb una mica de nervis per la novetat
d’iniciar la secundària, conèixer nous companys i nous professors. És un canvi important, però de seguida han
pogut comprovar que l’ambient de l’escola és acollidor i que d’adaptació serà molt fàcil.

Els alumnes de 2n, 3r i 4t han arribat amb la il·lusió de retrobar-se amb els amics, conversar, riure i explicar les
vivències de l’estiu. 

El nou curs ens porta molts projectes per treballar conjuntament, nous aprenentatges, coneixements per descobrir,
activitats i iniciatives que ben segur ens enriquiran a tots.

Donem la benvinguda a tot l’alumnat d’Els Arcs així com a les seves famílies. Les portes de l’escola són obertes
per a tothom. 

Que tinguem un molt bon curs! 

VAL DE RANCE REND VISITE À ELS ARCS
Nous avons le plaisir d'accueillir actuellement pendant un peu plus d'une semaine nos 30 correspondants français
du collège Val de Rance de Bretagne. Ils découvrent avec les professeurs et les familles la ville de Barcelone et
ses monuments. Le programme est riche et varié: sport, visites guidées, atelier cuisine, musée, etc. Une nouvelle
page s'écrit pour cet échange qui dure depuis déjà 9 ans et qui permet chaque année à un groupe de jeunes de
découvrir une culture et une région différente, ainsi que d'améliorer leur niveau en langue étrangère.

LES MATES TAMBÉ SÓN DIVERTIDES
El passat 18 de setembre, tots els alumnes de 2n vam anar, durant tot el dia, al parc de Can Mercader de
Cornellà a realitzar unes activitats organitzades pel MMACA (Museu de les Matemàtiques de Catalunya).

Ens van organitzar en 3 grups i cada grup vam fer dues de les tres activitats següents: 
El taller sobre Cúpules de Leonardo, on vam muntar 2 de les 11 trames diferents que fins el dia d’avui s’han
descobert per a la construcció de les cúpules (l’estudi de les quals va iniciar Leonardo da Vinci fa 500 anys); una
gimcana on havíem de mesurar, calcular i aproximar diversos elements i aspectes de l’entorn del Parc i la visita a
l’exposició permanent “Experiències Matemàtiques” on hi havia moltíssims materials manipulables, il·lusions
òptiques… que ens van sorprendre, ens van fer pensar i ajudar a entendre alguns conceptes treballats a classe.

Aquesta sortida ens va agradar molt perquè no esperàvem que una sortida de matemàtiques fos tan divertida,
però també perquè vam tenir temps lliure per compartir amb els companys de classe després de dinar.

Tota una jornada matemàtica! 

EN BUSCA DE NUEVAS LECTURAS
La tarde del viernes, día 20, los alumnos de la Materia Optativa “Disfruta de la lectura”, cambiamos de
espacio y nos trasladamos a la librería Casa Usher de la calle Santaló.

Un primer objetivo era recoger in situ el libro de lectura de la materia Un grito de amor desde el centro del mundo,
del autor Kyoichi Katayama, y el segundo, observar cómo estaban organizados los libros.

Nos entusiasmó la visita comentada.

¡Qué estupenda manera de acabar la semana!

CAL QUE ENS CONEGUEM PER TREBALLAR JUNTS
A projectes, volem que els nostres alumnes aprenguin que quan treballen de manera cooperativa el
resultat sempre és millor: millor en qualitat i creativitat i millor pel que fa a les relacions interpersonals;
però ningú neix ensenyat i a treballar bé de manera cooperativa també se n’ha d’aprendre.

De primer a quart seqüenciem el treball cooperatiu perquè puguin anar millorant amb la pròpia experiència i amb
l’acompanyament dels professors.

El primer que cal per a poder treballar plegats és que els alumnes es coneguin i que tinguin confiança els uns amb
els altres. Per això el primer dia de projectes vam organitzar una gimcana d’allò més divertida.

Confies en mi perquè et guiï quan tu tens els ulls tapats?

Fem junts una teranyina que ens uneix amb tot el que tenim comú i no sabem?

Juguem a l’STOP?

Avui juguem. La setmana que ve ja entrem en matèria amb els nous reptes! 

AVUI MÉS QUE MAI TENIM CURA DEL PLANETA
El setembre del 2019 serà recordat pel moment en què els joves d’arreu van prendre les regnes en la lluita
contra el canvi climàtic. 

Moguts per totes les iniciatives aparegudes a les xarxes socials i als mitjans de comunicació, els ecodelegats de
l’escola, juntament amb els professors que col·laboren en el projecte, hem organitzat una diada blava per a tota la
comunitat educativa d’Els Arcs.

A les 9.00 tots hem vingut vestits de blau, i a les 11.30 quan ha sonat el timbre,ens hem organitzat per tutories al
voltant de la pista, en silenci. Aleshores, els ecodelegats han llegit un Manifest pel Medi Ambient i tots hem fet
un minut de silenci.

En acabar, ha sonat la música i tots hem pintat una gota d’aigua a la pancarta que havien preparat els de tercer a
plàstica. Aquesta pancarta, que ens representa a tots, és la que portaran, un grupet de voluntaris, a la
concentració que tindrà lloc a les 6 de la tarda als Jardinets de Gràcia. 

Cal que els polítics entenguin que el canvi climàtic ens preocupa i que volem fer-hi alguna cosa. Perquè, com han
dit els ecos: Si no és ara, quan? I si no som nosaltres, qui?

 

BON RITME AMB LES EXTRAESCOLARS
Comencem la temporada de les extraescolars!

El vòlei ja es va iniciar a primers de setembre amb els equips federats i de seguida va venir el campionat de Sant
Just.

És un esport que continua tenint molta empenta. El proper dissabte 5 d’octubre hi haurà, a l’escola, una jornada
matinal de partits organitzada pels entrenadors.

El bàsquet va començar l’última setmana de setembre i els equips ja estan carregant piles per quan comenci la
competició.

Aquest any l’equip infantil serà mixt i l’equip sènior continuarà mantenint els jugadors que van iniciar-lo quan eren
alumnes de l’escola.

Encara està oberta la inscripció per possibles jugadors i jugadores.

Pel que fa al tennis taula, el proper dimecres 2 d’octubre, l’entrenador farà una classe oberta per als alumnes
inscrits i per aquells que vulguin saber com funciona l’activitat.

Aquest curs tenim una taula més per als entrenaments i es preveu competir amb alumnes d’altres escoles.

La mecanografia continua endavant amb alumnes que practicaran dimarts i dijous per guanyar un bon ritme i
identificar les tecles.

COMPARTIM OBJECTIUS I APRENENTATGES  
Amb l’inici de curs comencem les reunions de pares amb els tutors que serveixen per conèixer-nos,
compartir els objectius i els trets específics de cada curs.

La setmana passada ja es va realitzar la sessió amb els tutors de 4t en què es van explicar les novetats i els
aspectes que hem de tenir en compte.

La reunions de la resta de cursos es desenvoluparan a les 19h a les dates següents:

2 d’octubre, 3r d’ESO
9 d’octubre, 2n d’ESO
16 d’octubre, 1r d’ESO

Esperem tornar-nos a trobar ben aviat!

 

EN XARXA
Us recordem que podeu seguir les activitats de l’escola consultant el nostre web i a través dels nostres
comptes de:

FACEBOOK
INSTAGRAM
TWITTER

Hi anirem penjant les fotografies de les activitats que anem fent a l’escola i així podeu seguir tota l’actualitat.

Alumnes, famílies i professors d’Els Arcs: estem connectats!

Copèrnic, 34 - 08021 Barcelona
Tel 932 014 598 | Fax 934 144 639
escola@elsarcs.cat
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