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INICI DE CURS 20-21
Semblava un repte difícil, però aquest setembre hem pogut començar el curs 20-21. La veritat és que tots,
tant professors com alumnes, teníem moltes ganes de retrobar-nos i recuperar el ritme de l’escola. Il·lusió,
nervis i moltes rialles es van deixar veure el primer dia d’escola.

Sabem que aquest curs vindrà condicionat per la situació sanitària, però estem preparats per adaptar-nos
als canvis. Seguirem els protocols i les mesures de prevenció per tal que tota la dinàmica escolar tingui un
funcionament adequat.

Com ja hem anat informant, aquest setembre s’han detectat dos casos positius a dos grups estables de 4t.
Els alumnes de cada grup han hagut de fer confinament i la Unitat Mòbil de Salut ha vingut a l’escola a fer
les proves PCR. Com que tots els resultats han estat negatius, un cop acabada la quarantena, els grups
confinats ja s’han pogut reincorporar a l’escola amb tranquil·litat. 

Amb els grups estables, l’ús de mascareta, la distància de seguretat, la higiene de mans i la presa de
temperatura, ens protegim i fem de l’escola un espai segur. 

Seguirem treballant conjuntament, famílies, alumnes i professorat. 

Entre tots fem Els Arcs.

Gràcies per la vostra col·laboració! 

REUNIONS AMB LES FAMÍLIES INICIADES
Com cada any iniciem el curs amb les primeres reunions informatives amb les famílies. El passat dimecres
dia 30 de setembre, els tres tutors de 4t van començar-les.

El primer dimecres d’octubre, dia 7, és el torn de 3r. El dia 14, segon i el dia 21, 1r.
Totes les reunions seran telemàtiques, amb el Zoom. A les 19h de la tarda.
Rebreu un missatge abans amb l’enllaç adient.
Tot i que amb una pantalla enmig, ja tenim ganes de veure-us i parlar amb vosaltres.

Fins ben aviat!

     · 4t: 30 de setembre
     · 3r: 7 d’octubre
     · 2n: 14 d’octubre
     · 1r: 21 d’octubre

ELS ALUMNES DE 4t TREBALLEM PER LES NOSTRES FAMÍLIES
A l’escola Els Arcs tenim una AFA molt activa i positiva que participa en el dia a dia de l’escola. Són els
encarregats del projecte “Passa’l” per a fomentar la socialització de llibres de text, organitzen
conferències sobre noves tecnologies, emocions, salut, el món dels adolescents…

També s’encarreguen d’organitzar el sopar de comiat dels alumnes de 4t i col·laboren en la Festa de Medi
Ambient, la Festa de benvinguda dels alumnes de 1r i tots els treballs de síntesi i projecte de recerca.

El seu lema és “L’AFA som tots” perquè totes les famílies de l’escola hi tenen cabuda, però cal que un grup de
pares i mares amb ganes de conèixer altres famílies de l’escola també s’hi impliqui.

Aquest any, la majoria de famílies que lideren l’AFA són d’alumnes de 4t d’ESO que, si tot va bé, l’any que ve ja
no seran a l’escola. Per això hem començat el setembre demanant als alumnes que aquest cop siguin ells els que
ajudin els seus pares i mares a trobar relleu.

El missatge està clar:

“Famílies de companys nostres que aneu a 1r, 2n o 3r animeu-vos a venir el primer dimecres de cada mes a una
reunió de l’AFA (ara es fan amb zoom, quan les coses vagin bé, es tornaran a trobar a l’escola) i agafeu el relleu
dels nostres pares i mares que porten anys col·laborant perquè l’AFA d’els Arcs sigui com és: activa, propera i,
sobretot, molt molt col·laboradora.”

Hem fet anuncis, entrevistes, cartells, contes, notícies… Us hem convençut?

Mireu-ne algun…

Entrevista a Mercè Mestre, l’entrevista definitiva…
Anunci: AMPA App
Anunci: No deixis que el malson es faci realitat
Anunci: Ràdio Escola Els Arcs

NOVES OPORTUNITATS PER APRENDRE
Després de 6 mesos sense anar a l’escola, tots, tant alumnes com professors, teníem ganes de trobar-nos
i de fer i rebre classes. Es nota a l’ambient i en l’actitud dels nostres alumnes.

Els de primer han jugat amb un “Time Line” personalitzat a tecnologia, els de segon han fet un “Diario de
viajes”, els de 3r han començat amb el knoling a matèria optativa i els de 4t estan creant un nou mot a
partir de grups base i grups d’experts per identificar la literatura de la decadència.

Tenim els cursos de Moodle en marxa, les llibretes de mates, les activitats interactives de Science bits, els
grups d’idiomes i un llarg etcètera.

El 2020-2021 serà un curs diferent, però de ben segur que serà un bon curs.

NO US PERDEU L'EXPOSICIÓ DE CAN CASTELLÓ
A l'escola, treballem per reduir els embolcalls d’un sol ús dels esmorzars, l’oli de cuina de les famílies,
intentem conscienciar tota la comunitat educativa per la reducció del soroll, plantem llavors per enverdir
Barcelona… Tenim clar que tot el que fem és necessari i volem sortir de les parets de l’escola. Per això, en
ple confinament vam organitzar l’exposició “Som sostenibles i fem de fotoperiodistes” on vam mostrar
imatges per denunciar aquells comportaments que cal canviar.

A més, vam deixar anar la nostra imaginació per crear invents que ens permetessin millorar el planeta on vivim.
Us imagineu un artilugi que permetés netejar per sempre els oceans? Els nostres alumnes, sí.

Al juny vam poder fer l’exposició a Can Castelló de manera virtual i durant el mes de setembre hem preparat els
cartells per a penjar-los físicament al mateix centre cívic. 

Durant aquesta setmana els nostres alumnes de primer aniran amb els professors de projectes a veure’ls i una
mostra dels ecodelegats de 3r i 4t ho explicaran per a Betevé.

Tots hi esteu convidats. Esperem que en gaudiu!

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/cancastello/p/37655/a-els-arcs-som-sostenibles-i-fem-de-fotoperiodistes#

PREPARANT LES EXTRAESCOLARS
L’última setmana de setembre es van fer classes obertes de bàsquet i vòlei i des de llavors ja s’han iniciat
amb totes les mesures de sanitat proposades.

Els equips federats, però, van començar a entrenar els primers dies de setembre perquè ja s’havien convocat
partits per aquell cap de setmana i, per cert, l’últim partit de les cadets federades (que estan a 2a divisió) va
acabar amb un resultat en contra molt ajustat.

De la resta d’activitats, el tennis taula i la mecanografia s’iniciaran aquest mes d’octubre. No són grups
nombrosos, però suficients per poder començar.

Els escacs, la robòtica i el teatre han quedat postposats perquè no hi ha prou alumnes inscrits per a fer un grup
petit.

Endavant amb les extraescolars!

 

SEGUIU-NOS A LES XARXES
Durant el primer trimestre hem estat connectats per mail i ho continuarem fent. També ens veurem a les
reunions d’inici de curs i anirem penjant informacions al web de l’escola i a les xarxes socials. No deixeu
de seguir-nos.
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