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BENVINGUTS AL CURS 22-23
El passat 7 de setembre els alumnes van començar el curs 22-23. Estem contents de poder deixar ja els
grups bombolla, les mascaretes i les mesures sanitàries que, en el seu moment, ens va imposar la
pandèmia.
Hem retornat a la nostra organització habitual amb els tres grups de tutoria i els diversos grups flexibles en
diferents matèries. Tot i així, les classes seguiran essent ventilades, sempre que sigui possible, i les mesures
d’higiene també es mantindran, ja que són mesures que segurament ens ajudaran a mantenir una escola més
saludable.
El funcionament del menjador ja ha tornat a la normalitat i això ha permès que el ritme d’entrades i sortides sigui
més àgil. Amb tot, estem convençuts que tant el professorat, com els alumnes i les famílies seguirem treballant
conjuntament per fer de l’escola Els Arcs un lloc comú de convivència i d'aprenentatge.
Molt bon curs a tothom!

NOU CURS, NOVES CONNEXIONS
El dia 23 de setembre vam iniciar la tutorització d’alumnes de 4t i de 1r de Secundària. A l’hora del pati es
van fer les presentacions dels voluntaris. Així que sentien els seus noms, buscaven un bon lloc on
començar la primera conversa.
En general, alguns alumnes de 1r preguntaven com eren les classes, com anava l’ús del mòbil, com eren els
professors… Alguns de 4t aconsellaven els seus tutoritzats de 1r que aprofitessin les classes, que estiguessin
atents, que comencessin amb un bon hàbit de treball, que això els aniria molt bé per tenir una bona base per a
l’aprenentatge. També van parlar sobre com se sentien, les seves aficions, els grups d’amics... El més important
és que van poder parlar i escoltar-se i segurament això contribuirà a l’inici de noves amistats.
Pel que fa a la valoració, ha estat molt positiva. Per una banda, els alumnes de 4t s’han sentit identificats amb els
de 1r ja que ells ja van viure aquesta experiència quan començaven la Secundària i això fa que els puguin ajudar
que s’adaptin millor. Per altra banda, els de 1r estan contents perquè van poder comprovar que ja tenen un altre
referent a l’escola que també els acompanyarà i els donarà suport.
Noves coneixences, futures amistats!

QUAN TREBALLEM JUNTS HO FEM MILLOR
A primer i segon organitzem les matèries optatives en projectes transdisciplinaris on partim d’una situació
real que requereix posar en pràctica molts sabers (alguns ja assolits i d’altres que haurem de treballar). El
més important però, és el treball cooperatiu.
Tots tenim clar que cal saber treballar de manera cooperativa però aprendre com es fa no és una tasca fàcil. Tant
a primer com a segon comencem reflexionant sobre la importància del treball cooperatiu. Què ens cal per saber
cooperar bé? Com influeixen els rols en el treball cooperatiu? Com se n’aprèn?
Vam preparar un Q-sort que primer van fer de manera individual i després van compartir amb els companys. Calia
classificar 16 afirmacions en aquelles amb els quals estan més d’acord, més en desacord, d’acord, en desacord i
ni d’acord ni en desacord.. I no és fàcil:
“No puc treballar amb algú que em cau malament”
“Cal que tothom faci la mateixa quantitat de feina”
“Jo no sóc responsable de la feina dels altres membres del grup”
I 13 afirmacions més d’aquest estil…Tots hi podríem dir la nostra i tindríem raó. En moments així els Q-sort són
bons instruments per promoure la reflexió i el debat i com treballem de manera cooperativa és un bon tema de
debat.

BIBLIOTECA I TEMPS DE LECTURA
És important tenir un bon hàbit lector. Aquest ha estat un dels objectius de pares i educadors des de fa
molts anys. A l’escola hi insistim des de club de lectura, a les matèries de català i castellà, a matèria
optativa de tercer i, sobretot, en les lectures recomanades de l'estiu.
Aquest curs, a més, i aprofitant que el nou decret d’ordenació curricular també hi posa èmfasi, hem organitzat un
espai de lectura diari amb tots els alumnes de l’escola. Cada dia, durant 15 minuts tot s’atura i llegim, alumnes i
professors.
Al principi pensàvem que costaria que tothom portés el llibre, que hi hagués el silenci necessari, que de veritat
tothom llegís… I no ha estat així. Sovint hem de dir que hem de deixar el llibre per continuar amb la classe. Estem
contents i sabem que quan més es llegeix més ganes de llegir es té. Bona lectura!

EL PROCÉS TECNOLÒGIC
A primer treballem el procés tecnològic. Per això, hem anat al laboratori de tecnologia i hem après en què
consisteix. Observem, detectem necessitats, analitzem, fem el projecte, dissenyem, construïm…
Una bona feina amb un final que, sens dubte, ens ha il·luminat.

LES FAMÍLIES VENEN A L'ESCOLA
Un cop el curs ja ha iniciat és un bon moment per a reunir totes les famílies i donar detalls del curs. Com
són els adolescents de primer? I de segon, tercer o quart? Què fem a tutoria? Què cal tenir en compte per
avançar el curs?
A l’escola creiem fermament que perquè els nostres alumnes avancin i acabin 4t ben preparats hem de treballar
conjuntament alumnes, professors i família. És bàsic.
Per això, durant els mesos de setembre i octubre fem les reunions d’inici de curs:
    ● Dimecres 21 de setembre vam començar amb 4t.
    ● Dimecres 28 vam seguir amb 3r.
    ● El proper 5 d’octubre és el torn de 2n.
    ● I, finalment, el 19 d’octubre serà 1r.
Aquestes reunions també són un bon moment perquè les famílies es coneguin (en algun cas) o perquè es retrobin
(si ja es coneixien de les primàries) i, sens dubte, perquè coneguin o retrobin el tutor/tutora.
Un cop la reunió està feta, us donem de nou la benvinguda!

MOLTES FELICITATS, ESCOLA NAUSICA
Estem molt contents perquè aquest mes de setembre l’escola Nausica ha celebrat el seu 80è aniversari.
Realment és una data important i per això ho han volgut commemorar amb tots els qui formem part de la
seva història.
El dijous 29 de setembre, al Centre Artesà Tradicionàrius, s’ha fet un acte institucional, amb la col·laboració de la
companyia “Teatre de la Llum”, en el qual han participat ponents com el Sr Miralles, en representació de la
Titularitat de la Fundació Nausica, La Sra Alonso, representant de l’AFA i l’Anna Bayó, directora de l’escola.
També ha intervingut el pedagog Antoni Zabala, amb una interessant reflexió sobre el món de la pedagogia i ha
fet referència als inicis, evolució i present de l’escola Nausica.
A continuació, el Director General de Centres Concertats, el Sr Montes, ha destacat la importància de les escoles
concertades en el món educatiu.
Per acabar, el regidor de l’Ajuntament de Barcelona i exalumne de l’escola, el Sr Albert Batlle, ha valorat la
trajectòria pedagògica d’aquesta petita-gran escola que durant aquests 80 anys ha deixat empremta en tots
nosaltres.
El dissabte 1 d’octubre s’ha fet una trobada més informal a la mateixa escola amb els professors, els alumnes i les
famílies. Abraçades, rialles i retrobaments, un dia ple d’emocions.
Estem orgullosos de formar part d’aquesta història i contents de poder treballar conjuntament les quatre escoles
de la Fundació Els Arcs: Nausica, Lys, Peter Pan i Els Arcs, en un projecte educatiu engrescador i potent. L’esforç
del professorat, les famílies i tot l’alumnat ha fet possible que puguem celebrar una data tan bonica, i com s’ha
recordat en els diversos parlaments… i per molts 80 i 80 i 80 més!!!
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