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ACOMIADEM LA PROMOCIÓ 2022
Finalitza el curs i amb ell tanca una etapa la promoció 2018-2022. Hem celebrat la festa de comiat amb les
famílies, l’alumnat i tot el professorat de l’escola. Una trobada entranyable amb records del pas per la
secundària, regals i imatges dels diversos cursos. 

Han estat quatre anys intensos, amb els efectes d’una pandèmia que va iniciar quan estaven a 2n, amb una
escolaritat condicionada per les mascaretes, el gel hidroalcohòlic i els grups bombolla… Temps difícils que, amb la
col·laboració de tots, hem anat superant. 

Sabem que les dificultats ens fan créixer i ben segur que l’esforç i els aprenentatges d’aquest anys us ajudaran a
encarar nous reptes en un futur.

Ara emprendreu una nova etapa i des d’Els Arcs us desitgem el millor. 

Nois i noies de 4t, el món ja us espera!

ARQUEÒLEGS PER UN DIA
El 7 de juny els alumnes de 1r d’ESO hem fet una sortida al Parc Arqueològic de les Mines de Gavà,
considerat un dels conjunts patrimonials més importants i singulars del nostre país. L’explotació s’inicià
fa una 6.000 anys, en el neolític, i durà un mil·lenni. 

Hem conegut les estructures mineres així com el sistema de vida i les creences dels nostres avantpassats. Són
les mines en galeria més antigues d’Europa i les úniques dedicades a l'extracció de variscita, mineral amb el qual
s'elaboraven ornaments que eren intercanviats en complexes xarxes que abastaven la Mediterrània occidental.

Una visita molt interessant!

EL LABORATORI, AULA D'APRENENTATGE
De totes les activitats que es treballen des de l'àrea de Ciències Naturals, la que agrada més als nostres
alumnes són les pràctiques de laboratori. Des de 1r de secundària fins a 4t, i durant tot el curs, la part
experimental de les Ciències s’ha portat a terme com a complement i aprofundiment dels coneixements
treballat a les classes.

D’aquesta manera, els nostres alumnes han disseccionat cors, han observat el funcionament dels pulmons, han
posat a prova les lleis de la física o els canvis de l’energia… 

Aquest mes de juny, els alumnes de 2n d’ESO han pogut experimentar sobre l’equilibri tèrmic i els canvis de
temperatura. I ja ho sabeu, quan els alumnes d’Els Arcs es posen la bata blanca, són científics en acció!

EL DELTA DEL LLOBREGAT
Els alumnes de 1r de secundària hem anat d’excursió al Delta de Llobregat. Hem seguit la ruta establerta
per fer la visita al parc del Delta i des de les torres d’observació, equipats amb binocles, hem pogut veure
la vegetació i les aus característiques de la zona.

Aquest és un espai natural protegit, que tenim molt a prop de Barcelona i que cal preservar. Els alumnes de 1r ho
tenim molt clar: la natura ha de ser respectada. L’acció dels humans hauria de tenir sempre aquest objectiu!

UNS AVIS MOLT ESPECIALS
Aquest curs vam començar a col·laborar amb el projecte Radars per ajudar en la lluita contra la solitud de
les persones grans.

Vam començar a pensar en les persones grans del barri, però vam decidir que també hi volíem incloure les
persones grans de casa a qui, de vegades, no veiem tant com voldríem. 

Els nostres alumnes de segon van fer unes entrevistes personalitzades als avis i amb la informació que van
obtenir van redactar unes biografies. 

El resultat va ser un quadernet escrit a mà i decorat amb molta sensibilitat. Espectacular! 

Els professors de projectes no podíem parar de llegir aquestes biografies… Totes mostraven una estima i un
orgull que ens van emocionar. Estem contents d’haver fer aquesta proposta. De ben segur que també va ser ben
rebuda pels protagonistes de veritat.

Gràcies, avis i àvies, per haver compartit les vostres històries de vida amb nosaltres!

CLOENDA ESCOLES + SOSTENIBLES
El passat 1 de juny un grup d’ecodelegats va assistir a l’acte de cloenda del Projecte Escoles +
Sostenibles de Barcelona. 

Allà, els tècnics d’Escoles + Sostenibles havien organitzat una fira de mostres perquè els representants de cada
escola compartíssim els nostres projectes. Nosaltres vam organitzar-nos en dos grups, un que va sortir a veure
d’altres propostes i d’altres que es van quedar a la nostra parada a explicar què fem a Els Arcs per tenir cura del
medi ambient. Tot seguit els dos grups es van intercanviar.

Finalment, tots junts vam haver de pensar en un nou projecte seguint la teoria del dònut que ens havien explicat
prèviament. Va ser una bona jornada i vam tornar a l’escola carregats d’idees. Les haurem de reservar per al curs
que ve!

 

EL PUNT VERD MÒBIL ENS VISITA
Com cada any, el punt verd mòbil escolar ens ha visitat. Hem aprofitat per recollir aquelles deixalles que
no podem llençar al contenidor de rebuig i hem fet pedagogia sobre la importància de fer un bon triatge. 

Els ecodelegats són treballadors i voluntariosos i, sense pensar-s’ho dues vegades, han carregat material de tots
els departaments i ells mateixos l’han pujat al camió. Cal que reduïm la quantitat de deixalles que generem, però
sobretot que les llencem on toca. Siguem sostenibles!

ALUMNES DEL 2020, US LA DEVÍEM  
Teníem una celebració pendent amb la promoció que va acabar 4t de secundària l’any 2020. Aquell curs,
malauradament, vàrem estar tots confinats per la pandèmia i no es va poder fer ni el sopar, ni la festa de
comiat de 4t.

Durant aquests dos anys, però, no hem perdut el contacte amb els alumnes i finalment hem pogut organitzar una
trobada tots junts. La veritat és que ha estat una vetllada molt bonica, plena de records, somriures i abraçades. Els
alumnes i professors ens hem organitzat per portar el sopar, hem recordat bons moments amb els vídeos i les
fotografies dels quatre cursos viscuts a l’escola i, per acabar l’acte, no han faltat els parlaments amb paraules de
reconeixement per la feina feta i els desitjos d’un futur prometedor per a tots.

Fa il·lusió veure com el pas dels anys no esborra l’estima que els nostres alumnes senten per l’escola!

Nois i noies de la promoció 2020, estem molt orgullosos del camí que heu fet amb nosaltres i no ho oblideu: Els
Arcs sempre serà casa vostra!

 

BON ESTIU, ENS RETROBEM AL SETEMBRE
Ja hem tancat el curs 2021-2022, un any ple d’incerteses i moltes notícies al voltant de l’educació. Vam
començar amb confinaments i hem acabat sense mascaretes i tots una mica més forts i resilients.

Després de l’esforç i la feina feta durant el curs, els vostres fills i filles tenen un estiu per endavant, podran
descansar i també gaudir d’unes merescudes vacances.

Nosaltres ja portem unes setmanes preparant el curs vinent i tot l’equip docent treballa per poder tenir-ho tot a
punt per al proper setembre.

Us recordem que l’inici de les classes del curs 2022-23 serà:
  · El 7 de setembre pels alumnes de 1r d’ESO
  · El 8 de setembre pels alumnes de 2n, 3r i 4t d’ESO

L’horari de les classes serà l’habitual: al matí de 9h a 13.30h i a la tarda de 15h a 17h.

Com sempre, agraïm la vostra col·laboració i us desitgem un molt bon estiu! 
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