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25 ANYS D'APRENENTATGES COMPARTITS
El 1996 l’escola Els Arcs va néixer fruit d’un projecte comú creat amb molta il·lusió. Eren anys de canvi,
desapareixia l’EGB, començava la secundària i les escoles de primària havien d’adaptar-se a una nova llei
educativa. Amb aquesta premisa, els directors de les escoles Lys, Nausica, Peter Pan i, en aquell moment,
Bellesguard, Reina Elisenda i escola Ribot, van començar a dissenyar el que és avui la Fundació Els Arcs.
Els equips directius i el professorat van treballar intensament per construir els fonaments de la nostra
escola. No era gens fàcil, però hi van posar molta il·lusió, un gran saber i experiència en l’entorn educatiu.
A tots ells, direccions i professorat, mil gràcies!
El 2022 celebrem que han passat 25 anys. Som conscients que teníem entre mans un projecte preciós i molta
responsabilitat, però hem treballat molt per fer-lo créixer. Han estat 25 anys plens d’aprenentatge i creixement
compartit. Per això, calia compartir-ne també la celebració.
Vam buscar als arxius, carpetes i adreces d’exalumnes i famílies i professors que havien passat per l’escola. No
va ser complicat dels darrers anys, però sí que vam haver de treballar per posar-nos en contacte amb tots els que
vau passar pels Arcs abans del 2000. Vam enviar cartes, mails; ho vam penjar a xarxes i vam confiar que la
il·lusió s’encomanés entre tota la Família Arcs. El passat divendres ens vam trobar més de 500 persones: famílies
completes, exalumnes que venien amb fills, d’altres que només feia un parell d’anys que havien acabat, alumnes
actuals que no s’ho volien perdre, fundadors, responsables de l’Ajuntament, del CIC, de les entitats del barri, de
l’EAP… Tots! Va ser una vetllada preciosa.
Primer de tot, el senyor Albert Batlle, regidor de l’Ajuntament de Sarrià-Sant Gervasi, va iniciar l’acte amb uns
parlaments i el lliurament d’una escultura commemorativa, la Porta de Sarrià; tot seguit, Núria Padró, actual
directora de l’escola, va recordar la feina que tots havíem fet per fer aquella trobada possible. A continuació, el
Dàrius Rahola, exdirector de l’escola Lys i membre de l’equip fundador, va fer un pas per la creació de la fundació;
Marc de Carreras, representant de l’AFA, va parlar en nom de les famílies; Gemma Díaz, professora del Lys i
alumna de la primera generació d’Els Arcs va fer un pas emotiu per la seva etapa educativa: d’alumna del Lys, a
alumna d’Els Arcs, alumna del CIC i professora del Lys; i, finalment, Joan Àlvarez, exalumne, va tancar els
parlaments presentant la Comunitat Alumni d’Els Arcs, que va donar el tret de sortida el mateix divendres.
Van ser uns discursos sentits, sincers i molt emotius i vam recordar tothom, els que vam ser-hi presents i els que
no hi van poder assistir. Quantes emocions!
I com a segell d’Els Arcs no hi podia faltar la música. L’Iris, professora de música, havia treballat amb alumnes
voluntaris per a la formació de l’orquestra (que havíem tingut silenciada durant la pandèmia) i van tocar tres peces,
nerviosos, però amb molt de ritme.
A continuació l’Àlex Gargallo, acompanyat de l’Andreu Mañós i l’Àlex Herrero (exalumnes) va agafar la guitarra per
posar-hi el seu toc personal. I després, emocionada també, la Marina Rico, exalumna i cantant d’Alérgicas al
Polen, va posar el toc final als discursos amb unes cançons en versió acústica.
A partir d’aquí tot eren petons i abraçades i alegria i “que gran t’has fet” i “què estudies?” “quina il·lusió veure-us!”
“quins records!”...
Tocades les 10 vam passar un vídeo recopilatori de fotografies antigues i vam començar a recollir. Necessitàvem
un temps per pair tantes emocions.
Aquest ha estat el primer aniversari d’Els Arcs que hem celebrat i estem tan contents que no sabem si podrem
esperar 25 anys més per tornar-vos a trobar… Què us sembla si també celebrem els 30?
Gràcies a tots els que vau venir i els que no vau poder, però sabem que hi sou, per estimar-nos i mostrar-nos
sempre confiança!
Junts hem fet i continuem fent créixer Els Arcs perquè, citant la Núria: “Els Arcs sempre serà casa vostra”.

TREBALLS DE SÍNTESI
Tota l’escola ha dedicat la segona setmana del mes de maig al treball de síntesi i el projecte de recerca.
Han estat dies intensos, plens d’activitats i hem posat en pràctica molt del que hem après durant aquest
curs.
Els alumnes de primer han marxat a la Cerdanya a treballar les energies renovables tot dissenyant una casa
sostenible. Els de segon han anat a Sitges i han analitzat la petjada de l’home a l’entorn marí, la franja litoral i el
Mediterrani. Els de 3r s’han endinsat en el modernisme barceloní, visitant el MNAC i edificis emblemàtics de la
ciutat, com la Pedrera o l’antic recinte de l’Hospital de Sant Pau. I els alumnes de 4t, han anat al Delta de l’Ebre i
han combinat esports, natura i aventura.
Uns dies molt ben aprofitats de lleure, aprenentatge i convivència!
Podeu veure les fotografies aquí.

FIRST CERTIFICATE EXAMINATION (B2)
A group of 4th ESO students have taken the First Certificate Examination (B2) this month.
They are a group of talented and solid students who are capable of performing under pressure. We hope they are
all successful in passing the examination. Fingers crossed!

APRENEM A FER BOOKTRAILERS
Aquest curs, la Biblioteca Sant Gervasi-Joan Maragall ens ha tornat a acollir per al taller de booktrailers.
Els alumnes de 2n d'ESO han llegit i treballat, a Club de lectura, la novel·la ELLA, de Núria Pradas, i amb
l'ajuda de les indicacions d'en Carles Alcoy han pensat i gravat el seu tràiler. La darrera setmana de curs
celebrarem la gala final per descobrir els treballs guanyadors.
Us en mantindrem informats!

EMBVELLIM AMB RADARS
El passat divendres 27 de maig, de 9.30 a 11 vam organitzar una trobada amb grans persones: alguns dels
avis dels nostres alumnes i persones grans del barri amb qui vam contactar gràcies a Radars.
Els alumnes s'havien organitzat per portar sucs, cacaolats, pastissos (fets per ells) i jocs de taula. Van triar un
conte molt bonic sobre els aspectes positius de la vellesa i van començar la trobada llegint-lo en veu alta. Tot
seguit, alumnes i persones grans van seure a les taules que havíem preparat al pati i van esmorzar, jugar a cartes,
dòmino o simplement van xerrar.
Del barri van venir poques persones, però ens va fer molta il·lusió pensar que confiaven en nosaltres sense quasi
ni conèixer-nos. Els havíem enviat cartes personalitzades i sabem que quan les van rebre van estar molt contents.
De fet, una senyora va posar-se en contacte amb nosaltres per dir que havia rebut la carta, que li havia agradat
molt, però que no podia venir.
Avis i persones grans de radars van compartir amb nosaltres una estona molt agradable. Vam conèixer la Mercè,
psicòloga amb molta experiència, amb qui ja hem quedat de nou per a fer una xerrada sobre la cultura de l’esforç.
Quina sort que hem tingut de coincidir amb tots ells!
Ens agradaria repetir-ho i organitzar noves trobades, tant amb altres avis, com persones del barri… Tenen tantes
coses per explicar-nos i podem aprendre tant d’ells! A més, tenim clar que el sentit de l’humor també millora amb
els anys… No us imagineu com ens van fer riure!
Ara hem de definir com continuarem aquesta iniciativa; tenim clar és que la trobada de divendres va ser la llavor
d'un projecte ben bonic. Gràcies a tots!
Continuem en contacte!
Martina Chaparro, Biel Blanchart, Jan Rigual i Noa Segú

DIBUIXEM L'HERBARI
Collserola és un dels pulmons de Barcelona i, com a tal, cal que el coneguem i en gaudim. A projectes de
primer apreníem a fer un herbari i tenir cura de les plantes, però ja fa un temps que ens qüestionem
precisament el fet de recollir fulles de l’entorn natural. Per això, aquest curs, hem decidit deixar el medi
natural com ens l’hem trobat i començar a treballar el dibuix naturalista. N’estem molt contents.
Vam iniciar el projecte amb la xerrada del Xavi, un bomber en actiu que va venir a explicar-nos com reduir la
nostra petjada a les zones naturals, amb la idea d’evitar incendis forestals. Des d’aquí li ho agraïm.
Tot seguit, vam anar a passar el dia a Collserola. Allà vam caminar fins a la Font de la Budellera, vam dinar i vam
trobar moments de tranquil·litat per seure i dibuixar les plantes en estat natural.
A l’escola els acabarem, els muntarem en una carpeta que també fem manualment i completarem cada làmina
amb el seu nom científic i uns versos amb rima consonant a l’estil de Josep Carner a Arbres.
Natura, art i poesia, quina gran pensada!
Del cel em peixen les rosades blanes,
jo tinc l’amor del ventijol més franc
i veig l’alba primer que mes germanes:
só la fulla més alta d’un pollanc.

ANEM AL FISIDABO
Fer servir un parc d’atraccions per a comprendre els conceptes fonamentals de la física és un repte
engrescador.
El passat 20 de maig, l’alumnat de 4t d’ESO de física va participar en el Fisidabo, una jornada organitzada per la
UPC per fomentar i promoure vocacions científiques a través de la realització d’experiments de cinemàtica,
dinàmica, i energia, aplicats a les atraccions del Tibidabo. Hem posat en pràctica els continguts curriculars i les
competències assolides durant el curs de forma lúdica, mentre gaudíem del parc d’atraccions en un dia ben
assoleiat.

FEM LINOGRAVATS
A l’optativa de 4t d’Història de l’art hem treballat el linogravat, una tècnica variant del gravat en fusta, on
es treballa utilitzant un full de linòleum com a superfície de relleu. Hem hagut de fer servir eines molt
esmolades, cosa que ens ha costat força, però estem molt contents de l’activitat i els resultats obtinguts.
Mireu els nostres linogravats!

DE SOBRETAULA, JOCS DE TAULA
Des de fa uns mesos, hem introduït un parell de novetats en les estones de pati de migdia, amb l’objectiu
de millorar la convivència i d’aconseguir un espai d’oci de més qualitat.
Una d’aquestes novetats és una lligueta de futbol que organitzen els alumnes de 4t d’ESO, un dia a la setmana.
Ells mateixos s’encarreguen d’arbitrar els partits i de fer el seguiment dels resultats.
L’altra novetat és que hem tornat a posar en marxa l’aula de jocs de taula durant el migdia. Aquesta és una
experiència que ja havíem tingut abans de la pandèmia, però que, malauradament, havíem hagut d’interrompre
arran de les condicions sanitàries. Per això, ara que sembla que la situació es comença a normalitzar, hem decidit
treure la pols als jocs i convidar tothom, alumnes i professors, a jugar.
L’aula de jocs s’obre dos dies a la setmana i hi pot venir qui vulgui, l’estona que vulgui. Només hi ha dues
condicions: cal respectar el material i no es poden fer (gaires) trampes. Per ara, l’experiència està essent molt
positiva i és una manera perquè alumnes i professors compartim una estona diferent.

UN CLUB DE LECTURA MOLT ACTIU!
Aquesta primavera, després de la diada de Sant Jordi, vam anar a buscar el lot de llibres que cada any ens
regala el Club de Lectura de l'escola. És un grup molt actiu de mares d’exalumnes, d'antigues professores
i d’amigues de l'escola que es troben periòdicament des de fa anys per comentar les lectures que elles
mateixes van proposant. Als llibres, sovint s’hi afegeixen visites i activitats culturals molt interessants que
acostumen a enriquir el col·loqui posterior de la lectura.
A la imatge teniu uns alumnes de 2n amb alguns dels llibres d'enguany. Moltes gràcies, Club de Lectura, per
ajudar-nos a ampliar la biblioteca!
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