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UNA JORNADA FANTÀSTICA
El passat 29 de febrer va tenir lloc la Jornada de Portes Obertes de l’escola. Per nosaltres és una data
important perquè és el moment de donar a conèixer tot el que fem.

Vam començar l’acte amb una xerrada informativa al poliesportiu per explicar com treballem i quines
metodologies utilitzem. Comptem amb la col·laboració d’alguns alumnes voluntaris que expliquen de primera mà
com ho viuen ells i, certament, afegeixen el toc de gràcia a tanta informació més formal.

En acabar l’acte, l’orquestra de l’escola, que porta assajant des de les darreres setmanes, toca una peça musical.
Aquest any: “We are the champions”, de Queen.

Tot seguit, un grup d’alumnes també voluntaris, van fer de guies per l’escola i van dirigir visites guiades per les
aules on es trobaven els professors i més alumnes amb mostres de projectes i alguns tallers.

Van venir moltes famílies i vam poder xerrar de manera distesa amb totes aquelles que així ho van voler. 

Estem contents de l’esforç col·lectiu que vam fer tots els membres de la comunitat educativa, començant pels
alumnes, professors, equip de neteja, manteniment, secretaria... I sobretot per la càlida rebuda que vau donar-nos
tots els que vau venir. A tots, moltes gràcies. 

VISIONS AL MUSEU BLAU
El matí del divendres 14 de febrer, els alumnes de 4t hem anat al Museu Blau de Barcelona, on teníem
organitzades un munt d’activitats científiques de diferents àmbits de la ciència, com la física, la química, la
biologia i les matemàtiques.

Hem gaudit molt d’aquesta experiència, ja que ens han deixat lliures per escollir les activitats que volíem realitzar.
Hem après i ens ho hem passat bé.

És una bona manera de posar en pràctica aquells coneixements que hem assolit a l’aula i que, gràcies a la
jornada d’avui, hem entès encara millor.

Jana Font i Nuna Canosa (4tB)

DETECTEU ELS MICROMASCLISMES?
Gràcies a un treball que hem realitzat a les classes de projectes aquests últims dies, hem tingut
l’oportunitat d’anar a fer una tutoria als alumnes de sisè de primària de l’escola Lys.

Nosaltres vam poder triar el tema: calia que generés debat i ens interessés. Vam optar per parlar dels
micromasclismes, aquells comportaments del dia a dia, motivats per idees masclistes, que sovint ens passen per
alt.

Quantes vegades heu sentit l’expressió “córrer com una nena?” o “plorar com una nena?” Que potser plorem o
correm diferent les nenes que els nens? Doncs és evident que no, però per deixar d’utilitzar expressions així,
primer cal que ens adonem que les utilitzem.

Vam arribar al Lys molt nervioses, perquè teníem por d’encallar-nos o no explicar-nos bé, però l’atenció i l’interès
que ens van mostrar els companys del Lys ens ho van posar fàcil.

Va ser una experiència molt interessant!

Júlia Ribes, Greta Civettini i Gisela Hernàndez 2n d’ESO

I SI CANVIEM EL NOM A UN CARRER?
A la matèria d’ètica de 4t va sorgir el dubte de quants noms de carrer estan dedicats a homes i quants a
dones. No cal qüestionar-se massa la resposta, és força evident: per cada carrer dedicat a una dona n’hi
ha 5 de dedicats a homes.

Ràpidament, els tres grups de 4t van coincidir que aquest fet els disgustava i es van engrescar en posar-hi remei.
Calia primer fer un estudi real de la situació. Van recollir dades, organitzades per districtes, per valorar l’estat real
de la situació. 

Tot seguit van buscar alternatives. Quines dones, no tenien cap carrer a Barcelona i, per les seves trajectòries
vitals, se’n mereixerien un? Van proposar noms com Anna Maria Martínez Sagi, Salut Borràs, Lola Anglada i un
llarg etcètera.

Van presentar una instància a l’Ajuntament amb data 28 de gener on exposaven totes les biografies i el seu estudi
estadístic. 

Un mes després, l’Ajuntament de Barcelona ens ha ofert una cita per exposar-ho. El proper dijous dia 3 de març,
el professor Víctor Vila i un delegat de cada curs tenen una reunió amb el departament encarregat dels noms de
carere, Nomenclàtor a la plaça de la Virreina. 

Esperem que només sigui el principi i, ben aviat, puguem continuar treballant perquè realment hi hagi igualtat
entre homes i dones.

TEENAGERS AND STRESS
Ethics and English together again: TEENAGERS and STRESS

A new project will keep us busy in the following weeks and we feel very excited!

We are going to talk about teenagers and stress, investigating how stress influences our life. We want to analyse
the most common causes, by trying to observe what happens at school, with our family and with our friends. Since
stress affects us both physically and emotionally, learning how to manage and reduce it will be our main goal.

We'll keep you posted! 

ENS AJUDEU AMB EL NOM?
Els nous bibliodelegats ja hem començat a col·laborar amb la gestió de la biblioteca: folrar llibres,
endreçar, decorar l’espai, triar nous títols per comprar, etc. Som un grup d’alumnes que ens encanta llegir!
Llegir és un passatemps que et pot portar a nous mons, únics i especials.

Busquem un nom que ens defineixi! Ens ajudeu a trobar-lo? Ens podeu enviar suggeriments via Twitter
(@Els_Arcs_Biblio) i Instagram (@els_arcs_biblio).

Eulàlia, Laila, Maria, Martina, Jana, Ariadna, Tomás, Lídia, Èric, Paula,Marcel, Delia, Mariona, Nora, Andrea, Sofia

 

CONCURS DE DISFRESSES
El passat divendres 21 es va celebrar a l’escola la festa del Carnaval. A la tarda, qui volia podia venir
disfressat.

Els companys de 4t, juntament amb alguns professors van ser els organitzadors de les activitats. Gràcies a això,
tot l’alumnat i professorat va poder gaudir i participar del concurs de disfresses d’Els Arcs.

Totes les disfresses eres molt diferents i originals. Fins i tot n’hi havia alguna de reivindicativa dedicada al Covid-
19. Aquest grup van preparar una coreografia i un manifest explicant els efectes que aquest virus està tenint a la
societat. Per això van ser els mereixedors d’un dels premis que atorgava el jurat. 

Per últim, cal dir que en fer la desfilada els participants al concurs van haver de fer alguns reptes, com ballar la
Macarena, rebentar globus amb el cos… que van ser molt divertits. Tothom s’ho va passar molt bé. Podem felicitar
els alumnes de 4t per aquella bonica tarda i el bon ambient que van facilitar.

Martina Gall, Teo Ghelardoni i Aina Busquets

1r GRAN LLIURAMENT DE PLANTES  
Portem uns mesos recollint llavors, fent-les germinar i regant els petits testos on començaven a créixer
carbasseres, pebroteres, mandariners, tomaqueres i alguna planta aromàtica.

Vam programar el dia de la Jornada de Portes Obertes per a fer el primer lliurament de plantes i va ser tot un èxit. 

La veritat és que la previsió va ser bona perquè sabíem que potser no tothom es podria endur una planta (perquè
anaven a dinar fora i no els anava bé…) i per això també vam preparar bossetes amb llavors perquè les poguessin
fer germinar directament al seu balcó. L’objectiu es va aconseguir sobradament… Moltes persones van marxar de
l’escola amb una planta als dits, amb unes llavors a la butxaca, però tots amb un missatge molt clar: Entre tots
enverdirem Barcelona!

Bona feina ecodelegats!

I si necessiteu ajuda per plantar o trasplantar llavors i plantes no deixeu de veure aquests vídeos…

Com plantem?
Com trasplantem?

 

UNA ESCOLA VIVA I SOLIDÀRIA
Ho hem tornat a fer! 

Dos equips de l’escola formats per professors i alumnes hem participat a la Magic Line, la caminada solidària que
organitza Sant Joan de Déu.

També alumnes de 3r i 4t han anat de voluntàries i han estat fent l’avituallament del tram 9 de la ruta.

Un dels equips ha estat molt matiner i ha començat la ruta de 30 Km, després ens hem trobat tots a l’Hospital de
Sant Joan de Déu i hem iniciat la caminada de 15 Km. La pujada a Montjuïc ha estat la part més dura, però també
la més bonica ja que les vistes de Barcelona han estat espectaculars. Tot un repte, però l’hem aconseguit. 

Hem arribat al final del trajecte, a la plaça de la Catedral, cansats, però molt contents!

L’esforç ha valgut la pena. Ens sentim part d’aquesta iniciativa solidària que ha mobilitzat a més de 13.000
persones. Els Arcs és una escola viva i solidària.

Gràcies a tots els que hi heu participat! 
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