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ELS ALUMNES DE 1r ENS CONEIXEM
El 15 d’octubre els alumnes de 1r, amb els nostres tutors, hem fet la sortida de tutoria a Llinars del Vallès.
És una excursió molt esperada, ja que ens fa molta il·lusió poder compartir amb els companys i
companyes les activitats preparades per aquest dia.

Quan hem arribat un grup de monitors de la Casa de Colònies Mogent ens esperava i, respectant els grups
estables, han iniciat les presentacions i els jocs de coneixença. Cada grup ha hagut d’organitzar-se per
desenvolupar les activitats proposades i ha estat necessària la cooperació, l’organització i la bona entesa entre
tots nosaltres.

Després de dinar hem tingut una estona lliure per jugar a pilota, córrer i passejar. Les rialles i el bon ambient ens
han acompanyat durant tota la jornada. 

Serà una sortida que recordarem i ben segur que ens ha servit per descobrir noves amistats.

Un dia fantàstic! 

TOT RECORDANT QUINO
Els alumnes de 2n, a classe d’ètica, hem fet el nostre petit homenatge a Quino, humorista gràfic i creador
de còmics argentí, que va morir el passat 30 de setembre. 

Hem descobert la seva obra, la ironia i l’esperit crític que desprenen els seus còmics. Personatges com Mafalda,
Felipe, Guille... ens han fet riure i també ens han fet pensar en moltes situacions injustes que malauradament
perduren en el temps. La crítica que Quino va fer durant tota la seva vida és totalment aplicable a situacions
actuals, situacions que no ens agraden i que voldríem canviar.

Després de conèixer una mica el seu personatge més emblemàtic, hem imitat el seu estil i hem creat missatges
amb contingut social, crític i irònic.

Tant de bo tothom tingués la seva mirada, amb humor i tendresa!

ENS PREPAREM PER LA SETMANA DE LA CIÈNCIA
La ciència és un bon motiu per nosaltres per treballar, investigar i difondre el mètode científic i les ganes
de saber.

Des de tots els departaments ja hem fet una proposta d’activitats, sortides i tallers que de ben segur despertaran
l’interès dels nostres investigadors.

A projectes de segon, els hem presentat un “Draw my life”. Hem treballat com es fa una biografia i hem començat
a investigar la vida de científics i científiques per presentar-vos, ben aviat, aquells que ens han cridat més
l’atenció.

Potser les seves vides ens serveixen d’inspiració... 

FIGURES SECCIONADES
Des de la matèria optativa de matemàtiques de tercer, el grup de 3r A va realitzar l’activitat de Figures
Seccionades.

Consistia en retallar unes plantilles de diferents figures i fer-hi uns talls interiors a la superfície per acabar fent-les
coincidir. 

Quan unim de forma perpendicular un conjunt de seccions paral·leles amb un altre conjunt de seccions paral·leles,
obtenim com a resultat un efecte de figura en tres dimensions. 

L’alumnat, dividit en grups, va retallar les diferents figures de cada plantilla, i amb paciència i traça va acabar fent
el muntatge de les seccions obtenint com a resultat l’esfera, el cor i el paraboloide. 

A continuació podem veure’n alguns resultats.

LLEGIM ETIQUETES
El dia 13 d’octubre se celebra el dia mundial de l’alimentació. És per això que des del PUNT JIP s’ha fet
una dinàmica que ha consistit en una primera classificació dels aliments en "Menjar real" i "Menjar
ultraprocessat" a partir de les seves creences i del que ells mateixos saben. 

Després, se'ls ha anat donant pistes per tal que es poguessin posar d'acord en la classificació, tenint en compte la
informació que tenim de diverses etiquetes que hem llegit i els diversos tipus d'aliments que hi ha a cada fila,
segons la seva funció.

Realment, hem quedat molt contents amb el resultat de l'activitat.

UN ALTRE MISSATGE VERD
A projectes de primer hem començat estudiant la quantitat de residus que fem amb els nostres esmorzars.
Hem calculat percentatges, tipus de residus, tipus d’embolcall que portem... I hem començat una
campanya per millorar els resultats.

No volem deixar aquesta petjada ecològica!

Per això hem dissenyat una campanya de sensibilització: hem elaborat cartells, powerpoints, vídeos… I hem
repartit cartes de compromís per tots aquells alumnes que no tenien boc’n’roll perquè es comprometessin a fer-lo
servir. 

Finalment, quan hem rebut les cartes, els hem donat un boc’n’roll de manera totalment gratuïta.

Esperem que tota aquesta feinada doni els seus fruits.

Alumnes de primer

 

LET'S DANCE PEL NADAL
Els nostres projectes parteixen de reptes reals: una festa que s’ha d’organitzar, un problema
mediambiental, una tutoria, una necessitat d’inclusió, un joc de taula pels dies de pluja…

Aquest any però, ens ha calgut adaptar tots aquests projectes a la nova normalitat.

I si no podem trobar-nos? I si no es pot fer la festa de benvinguda de pares? I si no podem reunir-nos tota l’escola
al poliesportiu per celebrar el Nadal? No el celebrarem, aleshores?

I tant que sí, però ens cal ser més creatius. Pensem en alguna activitat festiva que puguem portar a terme, si per fi
ens podem reunir, si no, si podem ser a l’escola però no ens podem barrejar els diferents grups i un llarg etcètera. 

Volem fer festa i ballar, però fer-ho sabent que si treballem de manera cooperativa ho podem fer molt millor.
Perquè a projectes, no només aprenem conceptes nous, sinó una manera de treballar que, de ben segur, serà
essencial en tot allò que fem.

Esperem doncs el Nadal i preparem-nos per ballar.

Let’s dance!

CLUB DE LECTURA AL PATI I BIBLIOTECA D'AULA  
Aquest any, club de lectura al pati i biblioteca d'aula! 

Tot i que enguany no podem utilitzar la biblioteca de l'escola, que s'ha convertit en una nova aula, d'oportunitats
per llegir i lectures apassionants per compartir no ens en falten. A cada aula de 1r i 2n tenim una selecció de títols
que aniran canviant al llarg del curs i que ens podrem anar recomanant els uns als altres. I, sempre que puguem,
el Club de Lectura el farem a l'aire lliure. 

Hem començat el curs endinsant-nos a l'orfenat de Thornhill: els textos i les il·lustracions de Pam Smy ens estan
deixant sense alè...!

 

COMENCEM UN CURS SOSTENIBLE  
Aquest any ens ha costat trobar el moment de començar el nostre Ecoprojecte… El grup d’ecodelegats el
formen els representants verds de TOTES les classes de l’escola i això, en les circumstàncies actuals, no
és feina fàcil... Durant tot el curs, de manera cooperativa aprenem a conèixer-nos i treballar junts amb un
objectiu comú: la sostenibilitat.

El passat divendres dia 23 d’octubre vam reunir tots els ecodelegats al pati exterior per plantejar les mesures de
seguretat que prendrem, i les ganes d’iniciar nous projectes.

Tenim un grup d’ecodelegats molt maco. Els de 4t han donat consells als de primer, els de tercer han confessat
que la Begonya els pujarà la nota de ciències naturals per la seva implicació i els de segon ja se senten veterans
perquè “repeteixen” d’ecodelegats. Segur que junts farem algun petit (o no tan petit) pas, perquè el nostre món
sigui una mica millor.

En paraules d’un veterà de 4t: “Això és seriós de veritat!”

Tenim feina, ecodelegats! .

 

LES EXTRAESCOLARS S'ADAPTEN A LA NOVA SITUACIÓ
I ara què fem amb les extraescolars? Ens adaptem a les noves mesures...

Els coordinadors de les diferents extraescolars han reagrupat els nois i noies de manera que hi hagi una
coincidència entre el grup estable a la classe i l’equip d’entrenament.

A partir d’aquest moment i fins a nou avís, les activitats esportives també es faran amb mascareta. 

L’objectiu és mantenir els jugadors/es actius, seguint el marc sanitari del moment.

Aquestes mesures han estat ben rebudes per les famílies que han prioritzat que els alumnes continuïn amb
l’activitat física, tot i els canvis que s’han hagut d’aplicar.

S’ha fet un esforç considerable però estem contents de poder continuar entrenant en aquests moments de
restriccions.

Equips d’Els Arcs continueu entrenant i a per totes!
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