ELS ARCS INFORMA :: NOVEMBRE 2021
Si no visualitzes correctament aquest missatge, clica aquí

COMENCEM LA TUTORITZACIÓ
Ja hem iniciat la tutorització d’aquest curs!
Aquesta és una activitat que portem a terme des de fa molt temps i consisteix en què un alumne de 4t tutoritza un
alumne de 1r.
Això vol dir que serà el seu amic, l’orientarà, l’ajudarà i li farà costat durant aquest primer any d’escola.
Per fer les parelles de tutor-tutoritzat, s’han tingut en compte les aficions i les preferències de cada alumne, així,
per exemple, si un alumne és esportista o li agrada la música, s’ha intentat trobar un company que tingui
interessos similars.
El dia 5 de novembre, a l’hora del pati, hem fet les presentacions de les parelles i ja s’han començat a conèixer.
Ha estat un primer contacte, amb una mica de nervis tant per part dels grans com dels petits, però no hi han faltat
les rialles i les primeres complicitats. El temps suficient per iniciar el que segurament serà la llavor de bones
amistats.
Moltes felicitats a tots els participants i molt bona tutorització!

ELECCIONS A L'ESCOLA
El dijous 25 d’aquest mes hem celebrat les eleccions per escollir els nous membres del consell escolar.
Com sabeu, el consell escolar és l'òrgan de participació de la comunitat escolar i està format per
representats tots els col·lectius: direcció, professorat, alumnes i personal d'administració i serveis.
Aquest any ha calgut renovar els dos càrrecs dels representants d’alumnes, dos càrrecs del sector pares i mares i
un càrrec del sector professorat.
Malgrat la pluja, les eleccions han transcorregut amb total normalitat. Els alumnes han anat baixant per torns al
pati amb el seu grup bombolla i han emès el seu vot.
Després, la mesa electoral ha fet el recompte de vots i hem pogut saber que els alumnes més triats han estat la
Martina de 2n i el Rocco de 3r. Felicitats!
També donem l'enhorabona a la representant del professorat, la Roser, així com a les representants del sector
pares/mares, la Maria i la Pilar.
Properament es farà la reunió de constitució del nou consell escolar i penjarem la nova composició al web de
l’escola.
Gràcies a tots per la participació!

SETMANA DE LA CIÈNCIA
A l’escola, esperem la setmana de la ciència amb il·lusió. Tot el professorat (especialment el de ciències)
té molta feina organitzant tallers, xerrades, pràctiques, sortides i altres activitats a totes les matèries.
Aquest any, Miquel Vidal, degà de la facultat de química de la Universitat de Barcelona, va tornar a fer
experiments pels nostres alumnes. Anne Fornier, vulcanòloga, va fer una xerrada sobre volcans, ara que tenim
tan present la situació de la Palma.
Vam fer xerrades sobre salut mental, amb la Marató de TV3; tots els cursos van fer pràctiques de laboratori, del
cor, pulmons… I l’Óscar Font va tornar a despertar la curiositat per la criptografia als alumnes de 4t.
Els alumnes de projectes van mostrar vídeos de “Draw my life” de dones científiques. Els ecodelegats van
organitzar una petita mostra dels cartells que han fet per a sensibilitzar de la importància de no generar deixalles
en els àpats, aprofitant que Barcelona és la capital de l’alimentació sostenible durant el 2021.
Totes les activitats pretenen generar curiositat i interès per la ciència, però el colofó de la setmana és, sens dubte,
la Fira científica.
Aquest curs, en vam canviar el format i el resultat va ser molt ben valorat pels alumnes. Tots els alumnes de
l’escola tenien l’oportunitat d’enviar un vídeo fent un experiment científic i explicant el que se’n podia aprendre, ja
fos la densitat del fum, el moviment de rotació de la terra, la propietat d’algun producte… Els professors de ciència
van fer una tria d’alguns experiments que van proposar de fer en directe. Totes les classes ens vam organitzar per
baixar al poliesportiu i visitar tots els experiments.
Quin repte pels alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t d’explicar conceptes de física o química als companys! I com d’atents els
van escoltar!
Segur que setmanes com aquesta són la llavor de futurs científics i científiques!

PENSEM EN COSES BONES
Tots necessitem estimar i sentir-nos estimats. Els adolescents, encara que de vegades ho dissimulin,
també. A les tutories treballem organització i tècniques d’estudi, proposem activitats d’educació en valors,
cohesió de grup, donem eines per a l’autoconeixement i, com no, per millorar l’autoestima.
A 3r vam començar el mes enfortint-nos com a grup i vam decidir aprofitar una tutoria per dir-nos coses bones.
Ens vam penjar un paper a l’esquena perquè tothom hi pogués escriure i ens vam posar 3 condicions:
   - Ens havíem d’assegurar que tothom tenia alguna cosa escrita.
   - Ens havíem d’esforçar per dir coses bones a persones de la classe amb qui sovint no parlàvem (no els nostres
amics més propers).
   - El que escriuríem seria, sens dubte, una cosa bona.
Vam passar una bona estona i vam acabar la classe amb un somriure en veure que els companys ens veien
alegres, postius i moltes altres virtuts que de vegades nosaltres ens oblidem que tenim.

TINTIN EST ARRIVÉ À L’ÉCOLE!
Tintin est arrivé à l'école!
Nous avons reçu il y a peu la collection complète de la célèbre bande dessinée d'Hergé en version originale.
Ces livres sont dès maintenant disponibles à la bibliothèque et peuvent être empruntés par tous les élèves qui
souhaitent (re)découvrir les aventures de Tintin tout en pratiquant le français.
Article rédigé par le groupe 1 de 4t d'ESO

ESPORTS ALTERNATIUS
Els alumnes de 4t estem treballant els esports alternatius. Són esports que es diferencien dels tradicionals
per algunes característiques com per exemple, els materials que es fan servir, l’origen o l’objectiu.
Cada grup d’alumnes és reponsable d’un dels esports que veurem a la unitat. El dia que toca treballar un
d’aquests esports, el grup responsable explica a la resta de la classe com s’hi juga i posteriorment s’encarrega
d’organitzar i arbitrar una competició de l’esport en concret.
A les imatges veiem els alumnes jugant a “la indiaca”.

VIATGEM PEL MÓN
Preparem un viatge? On voleu anar?
Els alumnes de 1r, per grups, a classe de socials estem fent recerca d’informació sobre un país del món.
L’objectiu, una vegada feta l’elecció, serà presentar el país triat a tots els companys, amb les seves
característiques, els llocs més interessants, els aspectes culturals destacables i les particularitats més
significatives.
És un projecte cooperatiu molt interessant amb el qual estem aprenent molta geografia d’una manera diferent i
engrescadora.
Anem preparant les maletes...

NOVES RIALLES
A Els Arcs som gent compromesa i solidària i treballem per escampar aquests valors arreu. A projectes de
segon ens preguntàvem per la quantitat de nens i nenes que aquest any, com molts altres, no tindran
joguines per Nadal.
D’aquí neix el projecte “Noves Rialles”, amb l’objectiu de recollir joguines de segona mà per a donar-les als nens i
nenes que no en tenen.
Volem generar noves rialles als nens que rebin aquestes joguines, a qui les doni i, si fos possible, a les joguines
que estaven desades en un calaix.
Per això, hem contactat amb una associació: Solidança, que cada any fa aquesta tasca, i hem començat a
difondre la idea pel barri i per les nostres escoles de primària.
Hem tingut una bona rebuda. Ara tenim feina a classificar les joguines, netejar-les, reparar-les (si ho necessiten) i
continuar escampant el projecte per aconseguir més donacions.
De moment, com que un dels dies que anàvem a la plaça Adrià plovia molt, vam decidir ajornar-lo.
Així que si encara no ho heu fet, podeu venir a veure’ns el dia 2 de desembre de les 10.30 a les 11.30 i portarnos aquelles joguines que ja no utilitzeu. Nosaltres us ho agrairem amb un somriure i un punt de llibre que podreu
conservar de record.
I si el dia 2 no us va bé passar per la plaça, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a l’adreça:
novesrialles@elsarcs.cat i segur que trobem una data alternativa.
Moltes gràcies a tots per la col·laboració! Generem entre tots Noves Rialles!

VOLEM SER BONS MEDIADORS
Aquest mes de novembre hem començat les sessions amb la Karen, educadora del Punt JIP (Jove
Informa’t i Participa), per aprendre a ser uns bons mediadors. Alumnes de cada tutoria ens hem ofert
voluntaris per fer aquesta formació i hem estat treballant conjuntament diferents estratègies per poder fer
una bona mediació.
Primer de tot, hem reflexionat sobre les aptituds que cal tenir com a mediador: saber escoltar, no imposar un
criteri, fomentar el diàleg, estar atent a l’ambient de la classe, observar si hi ha actituds poc respectuoses, mostrar
empatia amb els companys, ser tolerant amb els altres…
Després hem realitzat activitats de cohesió de grup en les quals hem hagut de pensar i organitzar-nos per resoldre
situacions que presentaven algun problema.
Ha estat molt interessant. Ara haurem de posar en pràctica tot el que hem après.
Endavant mediadors d’Els Arcs!

EXTRAESCOLARS EN MARXA!
Estem contents perquè les extraescolars d’aquest curs estan funcionant a ple rendiment. Al migdia la
mecanografia i el tennis taula són dues activitats que els alumnes fan després de dinar.
Els dilluns i els dimecres, a la pista interior del poliesportiu poden fer tennis taula, un esport que requereix
coordinació, concentració i destresa. L'entrenador, el Fabio, els explica com poden millorar el toc de pala i
organitza els partits que es van fent.
La mecanografia, que es fa els dimarts, també està funcionant amb normalitat. Els alumnes van a l’aula
d'informàtica i allà van seguint les pautes que va indicant la Mercè, professora que porta aquesta activitat.
I pel que fa als esports de tarda, el bàsquet i el vòlei, segueixen el bon ritme del curs passat, amb un important
nombre d’alumnes participants i amb totes les competicions en actiu. Endavant equips d’Els Arcs!!!
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