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BONES FESTES DE FALLES:
TORNEM A CLASSE EL DIJOUS
20 DE MARÇ

ESCOLA VIVA
 El Full:
El proper divendres NO hi haurà FULL.
 Segona avaluació:
El nostre alumnat està realitzant els exàmens
de la segona avaluació, les notes i informes
seran lliurats el dia 28 de març.
 Curset de formació:
Dins de la Comunitat d’Aprenentatge el
professorat, alumnat de pràctiques i familiars que
vulgueu, estarem formant-nos sobre el tema de
“Resolució de Conflictes”. Serà el proper
divendres de 15 a 20’30 h. i dissabte de 9 a 14 h.
La formació és impartida per Patricia Melgar
Alcantud, doctora en Pedagogia per la Universitat
de Barcelona. Actualment és professora lectora al
Departament de Pedagogia de la Universitat de
Girona i membre del Centre de Recerca CREA.
Programa de la formació: Treballarem la
prevenció de la violència de gènere des de la línia
de recerca de "Socialització preventiva". Els punts
que tocarem seran: Violència de gènere com a
base de la majoria de conflictes que passen en
els centres educatius, socialització en les
relacions afectives i sexuals, violència 0 des dels
0 anys, miratge de l'ascens socials i noves
masculinitats alternatives, model dialògic de
prevenció i resolució de conflictes.

 La primavera:
El proper cap de setmana comença la
primavera.

PROPOSTA URGENT
PER AL VOLUNTARIAT
Treball a la biblioteca:
Necessitem
persones
amb
disponibilitat d’horari per poder
agilitzar la preparació i gestió dels
llibres de la biblioteca general de
l’Escola.
Si podeu algunes hores a la
setmana seran ben rebudes.
Pregunteu al despatx i us posem
en contacte amb la mare que
controla i coordina aquest treball.

Anglès:
També es necessiten persones
que dominen adequadament
l’anglès. Si teniu nivell suficient
d’anglès ens ho dieu i parlem per
poder gestionar els recursos que
tenim.

Cal dir:

Per a pensar:
“No es pot defensar el que no es vol,
no es pot estimar allò que no es coneix”.

CORRETAULA
No TAPET

Anònim
“No hi ha res més desagradable en aquest país,
que començar les coses i no acabar-les”.
Josep Pla

NECESSITEM UN TIPI

INFORMACIONS DES DE L’AMPA:




Berenars solidaris: Com ja és tradició tots els
dijous està oferint-se la possibilitat de comprar un
berenar de “nocilla” o de “pa, oli i sal”
Tot el que es va recollint és per al fons de l’AMPA,
per a projectes de l’escola. Ja us anirem contant.
Rifa de febrer: S’han recollit 1.320 €. Gràcies.

FELICITACIONS
A Amparo que ha estat tot el que portem de curs
substituint a Carolina d’EI que estava de permís de
maternitat. Felicitats Amparo per compartir el teu treball
amb nosaltres i esperem tingues molta sort.
C. Aprenentatge: A tots els familiars que estan
participant activament en la Comunitat d’Aprenentatge,
tant als Grups Interactius, com als Tallers, com a les
Tertúlies literàries, en la biblioteca, etc.
Cartell Consum Responsable: Rubèn Maria de 4t A ha
sigut un dels guanyadors dels cartell de Consum
Responsable per celebrar el dia Mundial del Consumidor
que serà demà, 15 de març. Aquest concurs estava
organitzat per l’Ajuntament.

RACÓ DE L’ALUMNAT
Sabies que...?
El ximpanzé i els humans tenim en comú
un 98,4% de material genètic.
El colibrí mesura menys de 5 cm de
longitud i pot pesar menys de 2 g.
També pot volar cap enrere. Els nius
són tan xicotets com una goma
d’esborrar i ajuden a la pol·linització.
Els científics
espècie nova:
progenitors són
un lleó i una
exemplars.

han descobert una
el lligre. Els seus
una lleona i un tigre o
tigressa. Hi ha pocs
Joan Marí, Xavi Castelló i Alba Coronado. 4t B

ÉS PER A LES
JORNADES
D’EXPRESSIÓ DE
5 ANYS.
SI ALGÚ EN TÉ I
ENS EL POT
DEIXAR QUE
PARLE AMB
NÚRIA.

AGENDA
CULTURAL I
D’OCI
Granja Rinya
Si voleu veure com
munyen les vaques podeu
passar per la vaqueria de
la granja Rinya al terme
d’Albal, prop de Santa
Anna, qualsevol dia a les
17’30 hores, i Paco us ho
ensenyarà.

Alumnat de 6é
Per passar a l’institut, us
demanaran un certificat
mèdic. Podeu demanar
hora ja per al metge i així
no deixar-ho per al final.
Caduca a l’any.

Març marcedor,
de nit fa fred
i de dia calor.

