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DONEM VIDA A LES ESCULTURES DE MATT LAMB
Ja fa uns anys que les escoles de la fundació Els Arcs vam conèixer Matt Lamb, un artista especial i
sensible nascut a Chicago el 1932 amb qui vam poder col·laborar en projectes ben interessants. Fruit
d’aquesta col·laboració, el 2007, ens va regalar nou escultures espectaculars que des de llavors han
esdevingut símbol de l’escola. Però això no queda aquí, Matt Lamb ens va demanar que les
mantinguéssim vives i les repintéssim amb els nostres alumnes sempre que volguéssim. 
“Les escultures han de tenir vida”

Aquest any, concretament el 18 de febrer, farà 10 anys de la mort de Matt Lamb i, per això, hem pensat que calia
fer-li un petit homenatge. 

L’hem recordat a totes les classes i hem organitzat un equip de pintors i reporters de tots els cursos per donar una
nova vida a les escultures. Així inaugurem el desè aniversari de la mort de Matt Lamb, però si teniu ganes de
saber-ne més coses, no patiu que estem treballant en com donar-lo a conèixer. 

Segur que tots us heu preguntat algun cop qui era l’autor del mural que tenim al poliesportiu… Aviat el coneixereu
i us podem assegurar que no us deixarà indiferents!

ALIMENTACIÓ I SOSTENIBILITAT AMB ECOARCS
El 2021 Barcelona ha estat la capital mundial de l’alimentació sostenible. A l’escola hi hem incidit des de
projectes amb els alumnes de 1r i hem continuat amb els ecodelegats. El programa incideix en 9
dimensions:

  1. Garantir el dret a l’alimentació sostenible.
  2. Facilitar els productes de proximitat, de temporada i ecològics.
  3. Adoptar dietes saludables, amb frescos, sense ultraprocessats.
  4. Menjar menys i millor carn i derivats.
  5. Reduir el malbaratament alimentari i els envasos.
  6. Fomentar relacions justes a la cadena alimentària.
  7. Cultivar diversitat al camp, a la taula i als barris.
  8. Crear entorns alimentaris sostenibles i empoderadors.
  9. Transformar el sistema alimentari amb totes i per a totes.

Nosaltres hem treballat especialment la cinquena dimensió, d’aquesta manera ho hem lligat amb el nostre projecte
d’Ecoarcs. Partint de l’objectiu d’Embolcalls + Sostenibles, hem reflexionat sobre tots els embolcalls que generem
en la nostra alimentació. Per això, vam decidir crear uns knollings amb els residus d’un àpat qualsevol. Vam triar
un sopar.

A Can Castelló, en podeu veure una mostra des del 17 de gener al 4 de febrer.

És evident que no n’hi ha prou amb reciclar correctament, cal que intentem no generar tants residus.

I no només això, també hem creat uns cartells per sensibilitzar la societat del que comporta aquest fet. T’animes a
fer-hi alguna cosa? Reduïm el malbaratament alimentari i evitem els residus i envasos!

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/cancastello/p/41408/alimentaci-i-sostenibilitat-amb-ecoarcs

GRÀFICS ENGANYOSOS
Ens hem de creure tot el que ens mostren els gràfics?

Aquests dies, a 3r d’ESO, hem començat a treballar l’estadística. Hem vist que aquesta branca de les
matemàtiques ens ajuda a convertir la informació en coneixement. Per a això hem d’aprendre a organitzar les
dades disponibles i a representar-les gràficament. D’aquesta manera resulta més fàcil identificar-hi relacions i
patrons. 

Ara bé, com diria l’oncle de Peter Parker (l’alter ego de Spiderman), “un gran poder comporta una gran
responsabilitat”. Els gràfics són eines molt poderoses per comunicar informació pel seu caràcter directe i visual.
Per això, si s’elaboren de manera poc precisa o tendenciosa, poden convertir-se en un instrument de manipulació.

Per aquest motiu, hem dedicat algunes sessions a analitzar gràfics enganyosos en què la ubicació dels punts, la
graduació dels eixos de coordenades o altres aspectes matemàtics, distorsionen la percepció de la informació que
s’hi representa.

Aquí en teniu alguns exemples, sabríeu detectar-ne els “errors”?

I TU QUÈ EN PENSES?
Les imatges poden ser un vehicle per expressar emocions i pensaments de manera original i directa. Per
això, a l’assignatura d’Informàtica de 4t d’ESO, hem utilitzat el programa d’edició gràfica GIMP per elaborar
fotomuntatges que ens permetessin expressar el nostre punt de vista sobre alguna determinada qüestió.

Alguns han escollit temes de caire social i d’altres han optat per missatges més personals i intimistes, però per a
tothom ha estat una bona ocasió per millorar les pròpies habilitats comunicatives i digitals.

UNA BONA ANUNCIACIÓ
A classe d'història de l'art hem treballat l'obra "L'anunciació" de Fra Angélico datada en el quattrocento. 

Primer, la vam analitzar a nivell teòric i després la vam versionar a la nostra manera pintant la figura de l'Arcàngel
Gabriel. La vam pintar amb pintures a l'aigua, sobre fusta, a mode de retaule. Però el que ens va cridar més
l'atenció va ser quan vam utilitzar el paper de calc: vam posar la imatge a sobre del paper calc i la fusta a sota.
Després vam resseguir la imatge i vam veure com el que havíem traçat s'havia transferit a la fusta.

Vam dedicar-hi unes quantes classes per acabar-lo, però ens el vam poder endur per regalar-lo per les festes de
Nadal. 

Un aprenentatge vivencial que, ben segur, recordarem.

ENTRENAMENTS INTERVÀLICS
Amb la tornada de vacances tornem a l’activitat. Aquest inici d’any, els alumnes de 4t estem treballant
l’entrenament intervàlic. Aquest mètode combina intervals d’exercici d’alta intensitat amb intervals de
descans. Aquesta combinació treball/descans permet mantenir un esforç d’alta intensitat més temps i, per
tant, obtenir millors resultats. 

En definitiva, millorem la nostra forma física.

 

I SI CONTINUEM ENVERDINT BARCELONA?  
Ja fa uns anys que treballem perquè Barcelona sigui més verda i saludable. Tenim molt clar que això no és
una qüestió de governants o grans empreses, sinó que és un desig de cadascú de nosaltres i per això, any
rere any, intentem escampar aquesta idea. Us imagineu que cada persona del planeta plantés un vegetal
nou? 

Si pensem només en Barcelona… Dibuixeu mentalment un test nou a cada balcó… Seria fantàstic! 

Sabem, perquè ho hem estudiat, que els vegetals no només purifiquen l’aire, sinó que afavoreixen la reducció de
la contaminació acústica. Barcelona és una ciutat molt sorollosa. Si hi hagués més verd això també milloraria.

No cal imaginar res més. Els ecodelegats de l’escola, conjuntament amb els alumnes de projectes hem
començat a treballar. Hem fet cartells, vídeos, hem recollit llavors i hem començat a plantar.

Ben aviat tindreu alguna sorpresa verda…

 

QUIN LOGOTIP T'AGRADA MÉS?
Aquest curs, celebrem els 25 anys de l’escola! Tenim pensades unes quantes activitats perquè tothom que
ha format part del projecte educatiu d’Els Arcs hi pugui participar. 

Però abans de començar a anunciar-les hem pensat que ens calia un bon logotip especialment dissenyat per a
l’ocasió. I qui millor per fer-ho que aquells que viuen en primera persona la vida de l’escola: els alumnes.

Totes les classes han fet diverses propostes i n’hem seleccionat unes quantes, que hem exposat al vestíbul de
l’escola. A partir dels escollits, acabarem d’elaborar el logotip oficial dels #25anysElsArcs.

Vosaltres quin triaríeu?

Podeu votar en aquest formulari.
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