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Don Quijote, un cavaller fora de temps
Quart Centenari de la Segona part de Don Quijote de la Mancha: 1615-2015

Els alumnes de 4t hem pogut gaudir de la xerrada que ens ha ofert el Doctor David Viñas, professor de la 
Universitat de Barcelona, sobre la gran novel·la de Miguel de Cervantes.

Ha estat una xerrada profitosa i de molt bon nivell. Les referències literàries han estat aclaridores per poder 
entendre la magnitud de la novel·la. El protagonista, “el hidalgo” Alonso Quijano, conegut com Don Quijote va ser 
cavaller en una època en la qual ja no existien els cavallers, i va viure aventures, no en terres màgiques com els 
herois de cavalleries, sinó a la Mancha.

Quan Cervantes va escriure la seva obra, va haver d’aguditzar l’enginy per competir amb els grans de la literatura: 
Góngora, Quevedo i Lope de Vega. Hem aprofundit en els recursos que va utilitzar Cervantes per aconseguir una 
obra tan important. L’autor va aplicar uns registres literaris que ens han fet creure amb la versemblança d’un 
personatge entranyable com el Quijote, que desprèn valors i ha estat el precedent de futurs personatges literaris.

Miguel de Cervantes va aconseguir la que es considera la primera novel·la moderna. 

Els Arcs i Mar i cel
El 14 de maig tota l’escola ha anat a veure el musical basat en l’obra literària d’estil romàntic d’Àngel 
Guimerà. Aquesta és una activitat que fem cada curs per tal d’acostar als nostres nois i noies el món del 
teatre i les arts escèniques.

A les classes de Llengua, s’ha treballat la Renaixença, l’autor i l’argument. També s’ha comparat el clàssic teatral 
amb l’adaptació que en fa Xavier Bru de Sala. 

Mar i cel va ser portada al teatre per la companyia Dagoll Dagom l'any 1987, posteriorment l'any 2004 i per tercera 
vegada l'any 2014. És remarcable per l'espectacularitat de la seva escenografia, en la qual un vaixell enorme i 
mòbil presideix la majoria d'escenes, i per la música d’Albert Guinovart, ja que algunes de les seves cançons han 
passat a formar part de les melodies populars en l'actualitat.

Malgrat la durada de l’espectacle, podem dir que hem gaudit, ens hem emocionat i ens ha passat l’estona volant.

Les veles s’inflaran, el vent ens portarà...

Trobada literària a Els Arcs
El divendres 8 de maig, els alumnes de 6è de les escoles de primària Lys, Nausica, Peter Pan i Reina 
Elisenda han fet la darrera activitat de coneixença a Els Arcs.

Ha estat un matí intens: primer s’ha fet una xerrada informativa sobre el funcionament d’Els Arcs, les novetats de 
la secundària i els canvis més significatius respecte a la primària.

Després els alumnes han esmorzat i han pogut jugar a bàsquet a la pista, passejar pel jardí i conèixer millor els 
futurs companys del curs vinent. A les 11h, l’escriptor Joaquim Carbó ha estat convidat per comentar el seu llibre
La casa sota la sorra que prèviament els alumnes havien llegit. De manera cordial ha anat responent les 
preguntes i les qüestions que anaven sorgint. Ha comentat que feia 50 anys que havia escrit aquest llibre i que ja 
se n’havien fet 80 edicions! Malgrat el temps, l’aventura continua agradant als lectors. 

Com a punt final, els alumnes acompanyats pels seus tutors i pel mateix Joaquim Carbó han anat al CIC a veure 
una representació teatral de l’obra llegida.

Una matí molt interessant! 

Els Robots han arribat a Els Arcs! 
A la matèria optativa de "Programem amb Scratch" hem estat treballant amb el principi de funcionament 
dels robots.

Sensors, actuadors i Scratch ens han permès, per mitjà del material Lego Wedo, introduir el món real al programa 
i hem pogut crear cocodrils que mosseguen quan tenen algun objecte a la boca, porters de futbol... 

Primer, els alumnes han seguit les instruccions per crear els elements i han ideat els programes per fer-los 
funcionar. Després han creat els seus propis dissenys i programes. Finalment, han aparegut cotxes, animadors de 
futbol i enginys diversos!

Aquests dies comencem a treballar amb els nostres robots Moway, que ja acoblats, tenen sensors de so, de llum, 
d'ultrasons per mesurar distàncies i permeten actuar sobre motors i leds. Tot per radiofreqüència!

Quin mes de maig tan "mogut". 

Plou, com et sents?
Els alumnes de 2n d’ESO hem treballat l’estadística en primera línia.

Formant grups de treball de 3 o 4 companys, hem triat i dissenyat un estudi estadístic sobre un tema que 
trobàvem atractiu. Els més originals, els més treballats, els hem presentat a CONCURS!

Aquest curs ens ha semblat molt atractiu participar en el concurs PLANTER DE SONDEIGS I EXPERIMENTS que 
convoquen anualment la Facultat de matemàtiques i Estadística de la UPC, Facultat d'Economia i Empresa de la 
UB i Facultat de Ciències de la UAB, amb la col·laboració de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Està adreçat a 
estudiants d'ESO i batxillerat i té com a objectiu principal despertar en els estudiants la curiositat per l'estadística 
com a eina fonamental en la recerca.

Durant un mes hem estat elaborant a les classes de matemàtiques les enquestes, fitxes d’observació, recull de 
dades, graelles, fulls de càlcul, etc. que anàvem necessitant per obtenir la informació que validaria o invalidaria les 
hipòtesis formulades per cada grup.

El treball de camp ha estat intens, quedava molta feina per casa! Però ha resultat una bona experiència que ens 
ha permès adonar-nos del potencial d’unes dades recollides, de la importància de la seva manipulació i la cura 
que cal tenir en la comunicació dels resultats.

Entre els tres grups-classe de 2n s’han presentat 5 treballs:
- COM ENS AFECTA EMOCIONALMENT EL TEMPS?, autores Clàudia Nicolau, Ana Robles i Júlia Valdés
- EXTRAESCOLARS, QUÈ I QUANT? , autores Mar Aiguadé, Júlia Castillo i Mireia Estrada
- BON DIA BARCELONA, autores Beth Font, Patrícia Lúquez i Mariona Martínez
- LA GENT SALUDA, O NO, EL CONDUCTOR DE L'AUTOBÚS?, autors Guille Cerezo, Guillem González i 
Timur Romero
- THE BEST, autores Júlia González, Cristina Icart, Clàudia Ros i Paola Soto 

Els ecodelegats de l’escola Els Arcs apadrinem dos ximpanzés 
amb la Fundació Jane Goodall
Gràcies a la recollida de mòbils feta durant el mes de març, els ecodelegats de l’escola hem subvencionat 
l’apadrinament de dos ximpanzés.

Al mes de març, i tal i com ja vam publicar, vam engegar una campanya de recollida de mòbils a l’escola els Arcs. 
Tots els alumnes que hi van voler participar van portar-nos els mòbils vells que tenien per casa i, alguns fins i tot 
van recollir mòbils entre el veïnat. 

Des de l’escola, i amb el suport del punt JIP de l’Ajuntament, vam enviar tots els mòbils recollits a la Fundació 
Jane Goodall, per la campanya “Mobilitza’t per la selva!” i darrerament hem rebut la notificació que, gràcies a la 
nostra col·laboració, hem pogut apadrinar (durant un any) dos ximpanzés del centre de Tchimpounga: l’Anzac i la 
Lemba.

Us estem molt agraïts per haver col·laborat amb nosaltres i ens fa molta il·lusió poder-vos-els presentar. 

Els alumnes de 2n escriuen un relat
Aquest curs, tots els alumnes de 2n hem participat com altres anys al concurs de relat breu en català i en 
castellà.

Des de l’escola vam seleccionar els tres millors redactors de cada grup-classe i aquests van haver d’anar un 
dissabte al matí a fer una expressió escrita sense saber-ne el tema. De tots els alumnes presentats, un alumne de 
2n C, el Guillem Cerezo, ha aconseguit ser finalista en el relat breu en castellà i, el dissabte 6 de juny anirà a l’acte 
de lliurament de premis de Port Aventura. Moltes Felicitats!

El certamen el promou la Coca-Cola i, pel sol fet de presentar-nos, ens ofereixen una visita gratuïta. Per això, 
aquesta setmana hem pogut visitar les instal·lacions de la Coca-Cola de Martorelles. Ens han explicat el procés de 
fabricació de la Coca-cola i altres productes, hem pogut prendre una beguda i, finalment, ens han fet un recorregut 
per la fàbrica. 

Ha estat una sortida molt interessant!!! 

Tarraco viva
El 15 de maig els alumnes de 4t que fem Llatí hem anat a Tarragona per visitar l’antiga ciutat de Tarraco.

El recorregut ha començat amb una explicació del guia davant una maqueta que representa l’antiga ciutat. 
Després hem anat veient indrets diferents com alguns trams de la muralla, l’església i els camins subterranis del 
circ. Per últim, hem vist l’amfiteatre, que és immens, on es feien lluites d’animals i de gladiadors.

Hem tingut la sort que el guia ens expliqués la història i curiositats de cada monument, la qual cosa ens ha permès 
aprendre molt més. 

NOS PATEFACTIONE TARRACONENSE CUM NOSTRIS COMITIBUS GAVISI SUMUS!

(Nosaltres vam gaudir del descobriment de Tarraco amb els nostres companys) 
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