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NO HI HA UN CAMÍ CAP A LA PAU, LA PAU ÉS EL CAMÍ
Durant aquesta setmana, s’ha celebrat el Dia de la No-Violència i la Pau.

Arreu del món, moltes escoles fan visible aquesta diada per tal de demostrar la necessitat d’erradicar la violència
dels comportaments humans.

El dimarts 28 hem estat treballant al voltant d’aquesta temàtica a partir de dinàmiques diverses amb el Punt JIP
del centre. Una d’elles consistia en un breu joc de rol a través d’una taronja. L’objectiu era posar-se d’acord entre
dos grups per veure quin dels dos es quedava amb la taronja, ja que les dues parts la necessitaven urgentment.
Quan s’ha resolt el conflicte, s’ha parlat sobre quines han estat les actituds i els rols generats per tal d’aconseguir-
la i hem pogut observar que, si parlem, ens podem posar d’acord per trobar una solució conjunta de forma pacífica
i sense violència verbal.

Tot seguit, el dijous dia 30, dia oficial de la no violència, ho hem celebrat tota l’escola. A l’hora del pati hem llegit
un parlament, uns poemes en català, castellà, anglès i francès i hem escrit els nostres desitjos al mural de la Pau
que uns alumnes de 4t han preparat voluntàriament. 

I, com que això dels colors ens agrada, tots hem vingut vestits amb alguna peça blanca. Perquè nosaltres ens ho
creiem de veritat. Tal com deia Mahatma Gandhi: “No hi ha un camí cap a la pau; la pau és el camí”. 

I per arrodonir-ho, els alumnes de l’Escola Peter Pan van organitzar una cantada per la Pau a la Plaça de la Vila
de Sarrià a les 17.30 que va ser tot un èxit!

Bona feina!

UN VIATGE PER LA HISTÒRIA DE LA MÚSICA
El dia 22 de gener la classe de 3rC vam anar al museu de la música.

Primerament, vam agafar el ferrocarril a les 9:20h del matí fins a plaça Catalunya, i d’allà la línia vermella fins a
l’auditori. En arribar, vam deixar les motxilles i vam entrar al museu, la guia va començar ensenyant-nos els
diferents instruments antics, començant pel violoncel, la forma del qual no ha evolucionat -ens va explicar.

Seguidament, vam veure els instruments de percussió. Poc a poc vam anar veient els instruments que es tocaven
a l’església, com l’orgue o el clavicèmbal.

Una de les coses que més ens va sorprendre va ser quan ens vam asseure davant tots els instruments. N’hi havia
molts de diferents, des d’un violí, fins a un piano. Era impressionant!

Tot seguit vam veure una de les millors col·leccions de guitarres del món: en total eren 42 i n’hi havia de tots els
tipus. I ja per acabar, vam poder entrar a una sala on vam tocar alguns dels instruments que havíem vist
anteriorment.

Tota la classe agraïm molt aquesta sortida ja que va ser molt interessant i entretinguda. Un viatge musical per la
història! 

 

CONEIXEU EL MÓN DEL TEATRE?
El passat 12 de desembre, alguns alumnes de 4t d’ESO ens vam quedar a la tarda al TNC per realitzar una
activitat vinculada amb l’obra de teatre que havíem vist prèviament. El taller, dirigit per l’actriu i guionista
Dolors Sabrià, consistia en la representació d’un col·loqui extret de L’Amic retrobat. Abans, però, vam
realitzar una activitat d’escalfament ben divertida anomenada “Zip, zap i boing” on la nostra concentració i
els nostres reflexos es van veure posats a prova.

El col·loqui triat per fer la representació teatral pertanyia a una escena molt significativa del llibre on el jueu Hans
Schwarz entra per primer cop a casa del seu millor amic Konradin von Hohenfels i es queda sorprès en veure un
gran quadre d’Adolf Hitler penjat a la paret del rebedor.

Per dur a terme l’activitat, ens vam dividir en tres grups, cadascun dirigit per tres magnífics directors d’escena:
l’Artur, la Carla i la Sasha. Aquest taller va ser una bona ocasió per aprofundir en cada proposta escènica, guiada
per la mirada particular dels nostres companys, que feien d’espectadors privilegiats.

Amb la realització d’aquest taller, vam aprendre a valorar que l’esforç i el temps de dedicació d’un actor no radica
únicament en la memorització d’un guió, sinó en com arribar al cor de l’espectador i fer-li viure la mateixa sensació
que viu el personatge.

Qui sap si aquest taller ha aconseguit fer obrir els ulls a algú de nosaltres per dedicar-se en un futur (potser no tan
llunyà) al meravellós món del teatre? 

DIME CÓMO ERES Y TE DIRÉ QUÉ LEES
El pasado viernes 24 de Enero, los alumnos de tercero que estamos haciendo la materia optativa “Disfruta
con la lectura” fuimos a la biblioteca Jaume Fuster de 15h a 17h.

Realizamos una actividad titulada “Digues com ets” que consistía en completar un test de forma anónima para
saber qué tipos de lecturas nos gustan más. A partir de los resultados del test, buscamos un libro y se lo
ofrecimos a la persona anónima que había realizado el test que nos había sido asignado. Se trataba de ofrecerle
un libro que estuviera de acuerdo con su estilo preferido y así tuviera una idea de qué libro empezar a leer.

Además, con unas tabletas, aprendimos a buscar y reservar un libro desde la biblioteca virtual. Y también
aprendimos a manejar el Catálogo de la biblioteca y a buscar un libro en las estanterías a partir de criterios de
búsqueda como el tipo de libro que necesitamos, el nombre del autor que lo escribió, el barrio donde se encuentra
la biblioteca…

A la mayoría de los alumnos, nos habría gustado pasear un poco más por la la biblioteca para verla más
detenidamente y disfrutar del espacio.

La visita nos gustó y nos pareció bastante útil.

Mar Vilaseca, Jan Pozo de 3º C.

CÀMERA I CIUTAT
El mes de juny tenim organitzada una exposició a Can Castelló sobre sostenibilitat i ja hem començat a
treballar. 

Dilluns 16 de desembre dos grups del projecte “periodisme documental” vam anar al CaixaForum a veure una
exposició sobre fotografia: Càmera i ciutat.

Ens van explicar la història de la fotografia i vam conèixer alguns dels fotògrafs més importants, tot observant
fotografies de l’època. També vam fer un taller: havíem d’endevinar la fotografia a través del títol que ens deien i
muntar una maqueta per entendre la situació en què es trobaven els fotògrafs de l’època.

Pensem que va ser una sortida interessant i vam aprendre molt. Ens cal treballar de valent per fer les nostres
fotografies per a l’exposició…

Jana Sagarra i Júlia Suriñach

SOM A LA HACKATÓ
Una hackató és una mena de marató de “hackers”, entesa en el millor sentit de la paraula. Un grup de
programadors experts i novells col·labora intensivament per a l’elaboració d’algun programa, aplicació o
objecte tecnològic.

En aquesta ocasió calia dissenyar un vehicle subaquàtic. Durant les tardes del 13 al 17 de gener un grup
d’alumnes de 4t d’Els Arcs, de l’itinerari tecnològic, van estar treballant conjuntament amb alumnes de batxillerat
del CIC sota la direcció del professor del MIT Ed Moriarty. 

Finalment, divendres dia 31 ha tingut lloc l’acte de cloenda. Ha estat una experiència enriquidora. És una porta
d’allò més motivadora per a la ciència i la tecnologia.

Moltes gràcies companys del CIC per convidar-nos! 

PRIMER ESMORZAR DE L'ANY DE TUTORS I TUTORITZATS
Els alumnes de 4t i de 1r que participem en la tutorització ja hem fet el primer esmorzar de l’any. És un bon
moment per comentar, compartir i valorar com ens està anant el curs.

Les parelles ens hem trobat a l’hora del pati, a la terrassa del primer pis, hem esmorzat conjuntament i hem pogut
parlar i també riure una estona.

Som uns 66 alumnes de1r i uns 54 de 4t. Durant el primer trimestre ens hem anat trobant de manera voluntària i ja
s’ha consolidat la relació entre la majoria de nosaltres.

Valorem molt positivament aquesta iniciativa de l’escola ja que ens ajuda, i potencia una bona convivència entre
tots.

Endavant tutors i tutoritzats!

 

TAMBÉ PARTICIPEM A LA CIMERA PEL CANVI CLIMÀTIC
El passat divendres 17 de gener, va tenir lloc la 1a Cimera Catalana d’Acció climàtica i dos dels nostres
alumnes, el Joan Àlvarez, i el Lluc Jiménez vam tenir l’oportunitat d’assistir-hi.

A les 9.30 ja havíem arribat al TNC. Ens vam reunir amb 23 joves més d’arreu de Catalunya per debatre i crear un
Manifest comú on es recollien les nostres inquietuds i idees. 

Vam fer votacions per escollir els encarregats de llegir el Manifest a l’escenari, davant de 800 persones.
Malauradament no vam ser nosaltres, però vam poder assistir a les taules de diàleg i als discursos de Marta
Subirà, Ferran Tarradellas, Damià Calvet i el M.Hble. Sr. Joaquim Torra.

Totes les exposicions, molt interessants, giraven al voltant d’una idea clau: ACCIÓ, perquè ja no tenim temps de
repensar o dubtar, ara toca actuar. I això és el que pensem fer. 

Joan Àlvarez (representant dels ecodelegats)

JA TENIM LOGO NOU!  
Ja fa un temps que l’Ajuntament de Barcelona havia canviat el nom del projecte d’Agenda 21 per Escoles +
Sostenibles.

Nosaltres ens resistíem al canvi perquè els nostres alumnes havien creat un logotip preciós que portem utilitzat
des d’aleshores… però certament, els temps canvien i els logotips també han de modernitzar-se, així que vam
reunir els ecodelegats i els vam proposar de pensar un nou nom pel nostres projecte. 

Vam començar bé: “ecoarcs” El nom sonava bé… Calia fer-li un bon disseny, aquí va entrar la Mercè Arbonés,
cap del departament d’Educació Visual i Plàstica. 

No vam trigar a tenir el primer esborrany del logotip… Modern, amb els colors de l’escola i mantenint l’essència
del nostre primer logotip. 

Ens calia l’expertesa d’una dissenyadora, o dues, per a crear la versió del logotip definitiva. Aquí van aparèixer la
Núria Roman (cap del departament de Tecnologia) i la seva germana, la Carol Roman qui, amb només unes
hores, van vectoritzar el nou logotip i van modificar colors i format fins a deixar-lo llest per compartir.

Hem començat l’any ensenyant-lo als ecodelegats. Ells han estat molt contents dels canvis, així que ara ja el
podem publicar. Ben aviat el veureu arreu perquè tenim energia i ganes per tirar endavant un munt de projectes.
Aquest any l’escola serà més sostenible que mai!

Gràcies a tots els que ho feu possible!

 

TU MOXIE, JO QSORT  
A 4t, a classe de català, ens hem proposat ajudar els alumnes a adquirir l’hàbit de lectura i l’escriptura per
al gaudi personal i no és una tasca fàcil. La majoria d’alumnes gaudeixen amb la lectura mentre són a la
primària, però se n’obliden durant la secundària. Per sort, l’experiència ens diu que, més endavant, tornen
a recuperar-la. Tot i això, nosaltres no defallim i continuem proposant-los activitats perquè gaudeixin amb
la lectura.

Hem començat amb Moxie. Aquesta és una de les novel·les proposades per a participar en el concurs del
protagonista jove i creiem que és una bona opció. 

Se centra en la vida d’una adolescent que viu en una societat masclista d’un institut de Texas. Ella, en comptes de
resignar-se, opta per ser valenta i lluita i es rebel·la contra uns comportaments malauradament massa establerts. 

A 4t, ja hem perdut el costum de llegir en veu alta i és una llàstima perquè els agrada i s’escolten. Ens col·loquem
en rotllana i llegim. Quan haguem superat les 50 primeres pàgines ja estarem tots enganxats a la novel·la.

Finalment, hem tancat la lectura amb un Q-sort. Teníem una llista de frases que havíem de classificar en “aquella
que representa millor les nostres idees”, “aquelles 4 amb què estem més d’acord”, “aquelles 6 que no contradiuen
les nostres idees”, “les 4 amb què estem menys d’acord” i “la que estem més en desacord”.

I no és fàcil… Vosaltres on col·locaríeu: “L’hàbit de lectura també s’ha d’ensenyar a les escoles.”; “Els adolescents
hem de llegir novel·les per adolescents.”; “Identificar-te amb el personatge protagonista fa que t’agradi més la
novel·la.”; “Abans, llegir era molt més important que ara; no cal incidir-hi tant.”... I un llarg etcètera.

I és que llegir és un món meravellós i pensar-hi, també.

 

COPA I REGALS A VÓLEI
El vólei ens agrada i estem contentes, tant si guanyem, com si no. Això és un fet.

A finals de desembre, del 27 al 30, vam anar al Campionat d’Espanya.

De l’escola competíem quatre equips: cadet de 3a divisió, cadet de 2a divisió, juvenils de 3a divisió i juvenils de 2a
divisió. Vam jugar una mitjana de 5 partits per equip i la classificació depenia dels partits que guanyàvem en el
grup. Les juvenils de tercera i les cadets de segona ens vam classificar en tercer lloc i després, els dos equips
vam lluitar per quedar les primeres de grup, cosa que vam aconseguir només les cadets.

Els altres equips, sobretot les cadets de 3a van lluitar i van jugar força bé, però era el seu primer any i la resta
d’equips tenien més experiència. 

Ho vam passar molt bé i a nivell de convivència vam enfortir els nostres vincles com a representants d’Els Arcs. El
viatge va ser molt agradable tot i que ens vam haver de disputar els millors seients de l’autocar de tornada per
poder dormir. Havíem competit fort i estàvem rebentades. Això sí, vam tornar molt contentes!

I les infantils A van participar en la Copa CEEB.

Aquí vam aconseguir arribar a la final, que va tenir lloc al Poliesportiu de la Marbella. Les nostres jugadores van
fer un partit molt igualat amb l’equip d’Aula.

A l’inici vam anar una mica a ralentir i els dos primers sets els vam perdre, però a partir del tercer ens vam animar i
vam guanyar els dos següents. La final se la va emportar l’equip contrari, només per dos punts d’avantatge, però
el nostre esforç va tenir recompensa: copa i regals!

També ens va agradar molt participar-hi. Com sempre, continuem endavant!

Copèrnic, 34 - 08021 Barcelona
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