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LA CIÈNCIA ENS FASCINA
De l’11 al 15 de novembre ha estat la Setmana de la Ciència a l‘escola i hem gaudit dels seus avantatges.
Durant tots aquests dies, hem fet diverses activitats com un joc anomenat “Flames i gotes” a les classes
de Matemàtiques, la lectura d’un discurs de la Greta Thunberg en anglès, conferències com per exemple la
dedicada a malalties minoritàries per part de la Marató i la dedicada a també la vida dels ossos, haikús i
acròstics científics, la contaminació acústica i els decibels a Música... 

Per acabar la setmana, el divendres s’ha realitzat la Fira de la Ciència en què els alumnes que han volgut han
presentat i exposat el seu projecte científic. Hem pogut veure experiments genials i màgics al poliesportiu, al
laboratori i a la P-0, on el sr. Garcia, professor de la Universitat, ens ha presentat diverses reaccions químiques.

Durant aquesta setmana, hem fet activitats que ens han semblat curioses perquè així és la ciència: divertida i
entretinguda també. Per tot això, la Ciència ens fascina!

Héctor Civera, Paula Daoiz, Marcel Herrera, Erik Llagostera, Pepe Martínez, Tomás Michel, Nil Romero, Tomás
Sagarra, Luca Tessari, Jan Vendrell 1rB

ESCAMPEM LA LLAVOR DE L'ENVERDIM
Després de la primera xerrada amb el Jordi Magrinyà, d’Enverdim Barcelona (www.enverdimbarcelona.cat)
hem posat fil a l’agulla: hem preparat unes presentacions per anar a les primàries a compartir la nostra
il·lusió amb ells.

Allà ens han rebut,expectants, els alumnes de cinquè i sisè. Han vist el vídeo de l’entrevista que Btv va fer al Jordi,
hem reflexionat sobre la zona verda que tenim a la ciutat i el poder que cadascú de nosaltres té per canviar
aquesta situació. 

Els nostres companys de cicle superior ens han escoltat amb atenció i s’han motivat al moment. Tots volien tenir
una llavor a la mà i tots han marxat a classe contents després de pensar en el poder que els seus companys de
l’ESO els acabaven de donar.

El projecte de l’Enverdim continua creixent...

Gràcies, companys de 5è i 6è del Lys, Nausica i Peter Pan per rebre’ns com heu fet i per ajudar-nos a millorar la
nostra ciutat.

Entre tots, enverdirem Barcelona! 

 

ETHICS & ENGLISH
What if we mixed Ethics and English?

A few weeks ago, we started a challenging project with 2nd Eso students. We decided to mix Ethics and English
and talked about PREJUDICES and STEREOTYPES. Why? Because we think it’s a great idea to learn another
subject, such as Ethics, through the medium of a foreign language!

We have been working together, and as a result of this learning path, we got to a final product. We imagined we
were working for a company that wanted to promote a campaign against prejudices and stereotypes. So, we
created a brochure, in which we tried to explain why we judge others, we made a list of possible consequences
and finally, we proposed some ways to stop judging…

What are you waiting for? Our brochures are ready, come and have a look at them! 

PASSA'M UN POLINOMI
El passat dimarts 26 de novembre els profes de mates ens van sorprendre amb un joc de polinomis!

Ens vam posar en parelles, una contra una altra; el cap de cada equip havia de passar al seu company un
polinomi i aquest havia de trobar els seus factors d’entre una colla de factors que hi havia sobre la taula.

Era molt similar al joc del Codi Secret però en comptes de paraules i conceptes hi havia factors i polinomis!

Ens ho vam passar bé i vam repassar la factorització de polinomis.

Les classes següents les hem dedicat a elaborar el nostre propi joc! I aquest dijous jugarem amb els dels nostres
companys per avaluar-los. 

MÉS HISTÒRIES DE VIDA AMB AUXILIA
Aquest any, a projectes hem iniciat una nova col·laboració, aquest cop amb l’Associació de voluntaris per
a la inserció social i cultural de persones amb discapacitat física Auxilia. Hi hem anat 3 tardes i ha estat
una experiència extraordinària. 

El primer dia que hi vam anar, vam fer uns jocs tots junts per conèixer-nos. El primer es deia, “la teranyina”. Es
tractava que una persona tingués una “bola” de llana a la mà i digués el seu nom. Aleshores, havia de decidir a qui
volia passar-li la troca i dir el seu nom. Llavors, agafava una punta del fil i tornava a passar la “bola”, de manera
que entre ella i la persona a qui li havia passat, quedava una corda de llana tensada. Un cop tothom havia dit el
seu nom i li havia passat a algú la llana, ja teníem la teranyina feta, però llavors el que havíem de fer era desfer-la
de manera ordenada. És a dir, a l’inrevés, en comptes de dir el seu nom, havíem de dir el nom de la persona que
ens l’havia passat anteriorment. Així ja ens coneixíem.

Seguidament, vam fer una nova activitat. Aquest cop l’Albert llegia uns papers que havíem fet a classe on vam
escriure unes tres o quatre característiques nostres perquè ells ho poguessin endevinar. I com que ja sabien més
o menys els nostres noms, a part d’identificar de qui es parlava, havien de dir el seu nom. Aquell moment a mi em
va semblar molt maco perquè estàvem nosaltres allà dempeus i cada cop que sortia una descripció, la persona
que ho endevinava, es quedava el paperet i nosaltres, ens anàvem asseient. Aquest va ser el nostre primer dia a
Auxilia. Jo crec que va ser un moment molt divertit tant per ells com per nosaltres. 

El segon cop que hi vam anar, va ser la setmana següent. Com que ja ens coneixíem una mica, va ser encara
més maco, perquè ells van començar a agafar confiança en nosaltres i nosaltres en ells. El que vam fer llavors va
ser parlar d’un en un. Cadascú de nosaltres es va acostar a un d’ells i els vam preguntar coses de la seva vida, i
nosaltres els en vam explicar de la nostra. Acabàvem de conèixer aquestes grans persones. 

Quan vam sortir, pel camí de tornada, tots ens vam estar explicant el que ens havien dit de les seves vides i vam
veure que tots ells tenien unes vides extraordinàries. 

I encara ens quedava la tercera trobada. Quina il·lusió!

En aquest projecte estem aprenent moltes coses la majoria de les quals són molt més importants que el que
puguem aprendre a l’aula: això sí que són històries de vida!

No sabem com agrair a l’associació Auxilia que ens hagin donat aquesta oportunitat meravellosa de compartir el
temps amb ells. Aquesta col·laboració ha estat molt maca. Esperem continuar-la en el futur, i us animem a tots els
que encara no heu pogut viure una experiència així, que ho feu. Ells necessiten voluntaris i cadascú de nosaltres
necessita viure el fet de ser voluntari algun cop a la vida.

Moltes gràcies a tots!

Gala Viñas

PER LLOGAR-HI CADIRES
Les frases fetes són una demostració evident del domini d’una llengua perquè són el reflex de la tradició
que amaguen al seu darrere i sovint són les nostres oblidades.

Per què en anglès “s’estiren la cama” (Are you pulling my leg?), en castellà “es prenen el pèl” (Me estás tomando
el pelo?) i en català “aixequem la camisa”? 

De vegades l’explicació històrica és evident i fa referència a un passat tradicional de Catalunya, a les feines del
camp o oficis tradicionals, d’altres vegades no és tan evident, però sempre resulta interessant.

El Diccionari català-valencià-balear (DCVB) d’A. M. Alcover i F. de B. Moll o pàgines com Rodamots ens poden
ser de gran ajuda. Així doncs, citant Toni Joanet Julià, a Rodamots:

“En relació amb el mot d’avui, aixecar la camisa, em sembla que té l’origen en la marca que es feia a l’edat
mitjana amb ferro calent a l’esquena de les persones que havien comès algun delicte. Sovint, per comprovar si
algú estava «fitxat», se li aixecava la camisa per comprovar si tenia la marca”.

Els alumnes de 4t de l’escola, ho tenen clar: si volem enriquir el nostre lèxic, hem de recuperar algunes frases
fetes, no només cal que les coneguem, sinó que les utilitzem adequadament, sense semblar la “iaia moderna” de
plats bruts -que això sí, ens fa riure per les butxaques.

Després d’escoltar “L’home literal” de Marc Artigau i treballar les frases fetes a l’aula, hem redactat uns diàlegs en
parelles on utilitzàvem 10 frases fetes en una conversa quotidiana. Ens els hem estudiat una mica i els hem
representat a classe (sense llegir, que perdia gràcia!).

Quan hem escoltat els companys amb la check list davant per comprovar l’adequació, coherència, cohesió, lèxic,
morfosintaxi i fonètica… ens costava aguantar-nos el riure, però localitzàvem ràpidament una gran quantitat de
frases.

Aleshores sí que podíem revisar el KPSI amb què vam començar la unitat per adonar-nos que davant el criteri
“sóc capaç d’utilitzar més de 20 frases fetes en un context habitual” hem passat de: “Ho conec una mica” a “Ho sé
i ho podria explicar a un company”. 

Bona feina! Ara ja podem dir que això és per tirar-hi coets! 

UN TERCER HISTÒRICAMENT MUSICAL
Aquest mes de novembre els alumnes de tercer, que treballem història de la música, vam anar al Museu de
la Música de Barcelona on ens van deixar veure i tocar molts instruments a la sala interactiva.

Ens va encantar el piano-girafa, el piano-escriptori o d’altres instruments com el violí-bastó o la guitarra que tenia
la caixa harmònica de cartró.

Un dels instruments que més ens va cridar l’atenció va ser la flauta travessera de vidre.

En general, va ser molt interessant. Ens agrada anar als museus i poder tocar i remenar lliurement i al museu de
la música ens deixen. 

Aquesta sí que és una sortida pràctica!

Aixa Campos i Hugo Martínez

 

L'ICEBERG DE LA VIOLÈNCIA
El passat 25 de novembre va ser el Dia Internacional contra la Violència de Gènere i, per això, des del Punt
JIP de l’escola vam incorporar algunes pinzellades sobre la violència de gènere. 

Tot l’alumnat va poder participar en dues dinàmiques: 

La primera, anomenada l’Iceberg de la violència de gènere, pretenia fer-nos pensar quines accions són
masclistes i quin grau de visibilitat tenen en la societat. Calia classificar diferents accions en la part “visible” de
l’iceberg i, d’altres, en la part “invisible”. Ens va servir també per adonar-nos que allò que “veiem” és només la
punta de l’iceberg perquè la violència de gènere amaga moltes més coses a sota! 

La segona, titulada Tipologies de violència, ens convidava a reflexionar sobre en quins àmbits hi ha violència
masclista (i és que n’hi ha a tot arreu!) i què vol dir exactament cada una. Per això, vam conèixer la violència
institucional, física, psicològica, estructural, simbòlica, econòmica, estructural... Vam arribar a la conclusió que, al
capdavall, tota la nostra societat promou la violència de gènere d’una forma o altra... 

Per això, tant noies com nois, van marxat pensatius: entenIen que la lluita contra la violència de gènere no finalitza
en un dia... Sinó que és una lluita constant, de cada dia, de cada acció i petit moment. Cal, doncs, que seguim
treballant. 

JUNTS AMB EL GRAN RECAPTE  
Els dies 22 i 23 de novembre, hi ha hagut el Gran Recapte a Catalunya. Des de l’escola, també hi hem
volgut contribuir. 

El divendres 22, de 9 a 17h, un grup de pares i mares han fet de voluntaris al supermercat Caprabo del
c/Madrazo, núm.100. Després hem fet el relleu alumnes i professors voluntaris. 

Malgrat la pluja, el divendres hem aconseguit omplir 6 banyeres! El dissabte, hi ha hagut un altre torn d’alumnes i
professors de l’escola fins a les 14h del migdia. A la tarda, qui ha col·laborat han estat alumnes i professors de la
Institució Cultural del CIC. En total, hem aconseguit omplir 16 banyeres plenes d’aliments que, de ben segur,
alimentaran a gent que ho necessita.

Com cada any, el Gran Recapte ha estat una activitat que ens ha ajudat a conèixer-nos millor i compartir el valor
de la solidaritat.

Moltes gràcies, voluntaris! 

 

ELS NOSTRES ESPORTS AVANCEN AMB FORÇA!  
El passat dissabte, 23 de novembre, les nostres jugadores de l’infantil de vòlei van jugar contra l’equip del
Barça. El primer set el van perdre justíssim, però va servir perquè es posessin les piles.

Tampoc hi va haver sort en el segon, que van tornar a guanyar les contrincants, però en el tercer va començar la
remontada. Les jugadores que no estaven a la pista van animar moltíssim, i les nostres van recuperar un partit
que semblava que se’ls escapava de les mans. Però no va ser així.

El tercer i el quart van caure a favor nostre. El cinquè va ser fácil, perquè les contrincants, tot i continuar lluitant,
no van poder parar el joc de les nostres jugadores, que es mereixen un visca ben fort! 

Moltíssimes felicitats, equipàs!

I la secció de bàsquet d’Els Arcs també està d’enhorabona, perquè tenim un compte d’Instagram! Tenim els
partits quasi en directe. Notícies de primer mà. Els pares ja han començat a seguir les competicions dels equips.
Nosaltres també.

El Cadet B va començar a tope el partit, però ells ens superaven en número de jugadors i poc a poc es va anar
notant el desgast físic. Tot i així, es va lluitar fins al final!

Pel que fa al tennis taula, hi ha prevista una competició de Nadal. Estarem atents!

Els esports continuen amb força!

 

PREPARATS PEL TORNEIG JAN VERGÉS
Ens fa molta il·lusió convocar-vos al 4t “Torneig Jan Vergés Blanch”, una jornada esportiva, lúdica,
familiar i solidària organitzada per les Ampes de les escoles Nausica i Els Arcs i pels alumnes de l’optativa
“Som solidaris” de 3r d’ESO, amb la finalitat de col·laborar amb la Fundació La Marató de TV3.

L’esdeveniment tindrà lloc el dia 15 i de desembre, a les instal·lacions de l’Escola Els Arcs. El futbol serà l’eix
principal de l’esdeveniment, com ja sabeu els que vàreu participar a les anteriors edicions, però el programa
(adjunt) inclou moltes altres activitats paral·leles: inflables, tallers, música, bingo, tómbola etc. 

Tots els guanys generats seran cedits íntegrament a la Marató de TV3, que s’emet el mateix dia 15 i que aquest
any està dedicada a les malalties minoritàries. 

En cas de voler participar al torneig de futbol, és imprescindible realitzar la inscripció dels equips abans del 10
desembre i mitjançant aquest formulari:

https://torneigjanverges.typeform.com/to/yLNmoO

Esperem que us animeu a participar-hi i que us sumeu a aquesta gran festa-homenatge!

Podeu consultar més informació al bloc torneigjanvergesblanch2016.wordpress.com i/ o contactar amb
l’organització a través del següent correu: torneigjanvergesblanch@gmail.com

També podeu seguir el Torneig (i fer-ne difusió) a través de les xarxes socials:

Facebook: https://www.facebook.com/torneigjanvergesblanch/

Twitter: https://twitter.com/TorneigJanVB

Instagram: https://www.instagram.com/torneigjanvergesblanch/

Moltes gràcies i fins aviat,

AMPA Nausica, AMPA Els Arcs i Alumnes de 3r d’ESO de l’optativa “Som solidaris”

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