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ESCOLA VIVA
SETMANA CULTURAL
Us adjuntem el programa d’activitats que anem a fer durant la setmana cultural
dedicada a la Banda El Empastre.

CARNESTOLTES
Malgrat l’oratge, que ens va jugar la
mala passada de ploure just en el
moment de la cercavila, el treball i
esforç de tota la comunitat per
l’elaboració de les disfresses es
pogué veure en el curt moment de la
cercavila al nostre pati.

FELICITACIONS a la xaranga de La Florida que ens va acompanyar de forma
altruista durant tota la vesprada. Moltes gràcies als músics i al seus mestres.

LA RÀDIO

COMUNITAT D’APRENENTATGE

Ja
està
acabada
d’instal·lar, ara estem
en
la
fase
d’aprenentatge
dels
mestres encarregats del
projecte i no tardarem
molt en presentar-vos-la
en marxa.
Us mantindrem
informats amb detall.

El dimecres a la nostra escola es van presentar uns
audiovisuals que descriuen clarament com és i com es
va constituir la nostra Comunitat d’Aprenentatge.
Aquests vídeos els podeu veure amb aquests enllaços:
 “Evolució d’una escola fins a ser una comunitat”.
http://youtu.be/b17L5NTosUo
 “El procés de transformació”.
http://youtu.be/9tSWGnTv89U
 “Els grups interactius”.
http://youtu.be/DgGqTwu-HAE
Hi encara en queden uns quants per acabar de muntar.
FELICITACIONS al Col·lectiu Barbiana i a l’Associació
d’Alumnes de l’EPA (Escola d’adults), que han sigut qui
han realitzat els vídeos. Moltíssimes gràcies.
FELICITACIONS a les cuineres i a CAPS, empresa de
menjador, pel detall de les coques per a berenar el dia
de la presentació dels vídeos.

Cal dir:

Per a pensar

VEHICLE
no
VEHÍCUL

“El vertader orfe és el que no ha
rebut educació.”
Proverbi turc

BENVINGUDA A
L’ALUMNAT DE PRÀCTIQUES
Volem donar la benvinguda a l’alumnat de
pràctiques que està a la nostra escola. Van a
estar fins a maig, doncs són les pràctiques de 4t
de Magisteri. Els desitgem que gaudeixquen de
l’escola i s’il·lusionen pel treball de ser mestres.
Estan en aquestes classes:
A tres anys estan Imma i Maria, a 4 anys
Carolina i Raquel, a 5 anys Laura i Arantxa, a 1r
B Mar, a 2n A Anna, a 4t A Mª Jesús, a 4t B
César, a 5é B Isaac, a 5é C Cristina, a 6é A
Sònia i a 6é B Nerea.

MILLORES A
L’ESCOLA
Està en marxa la reparació de
les llums exteriors dels tres
edificis.
Està en marxa la reparació de
la llum i aigua al soterrani de
l’escola, doncs el problema
dels pilars ja està arreglat.
Estan estudiant el tema de
reparació de la façana de
l’edifici de Primària.

JORNADA FLEXIBLE:
“Algo bueno se despierta”
El nostre poble es mobilitza per la conciliació
familiar-laboral-escolar.
Informa’t dels beneficis i esclareix els teus
dubtes a la reunió que es farà el pròxim 5 de
març a l’escola. Us anirem informant.

LA BIBLIOTECA
Està ja en fase final d’organització, no tardarem molt en
informar-vos de la reapertura de la nostra biblioteca
“Enric Valor”.

PORTES OBERTES A LA NOSTRA ESCOLA
La nostra escola tindrà portes obertes per a les famílies d’alumnat nascut l’any 2012,
el dimecres dia 4 a les 9’10 i a les 16’40. La invitació la repartirem a les escoletes el
dimarts 24.
Si conegueu famílies que tenen fills/es del 2012, els podeu convidar a vindre a les
portes obertes

PLA DE CONVIVÈNCIA
Els mestres estem elaborant el Pla de Convivència i arribarem al consens durant el
mes de març.
Avui divendres El Director i la Cap d’Estudis hem assistit a una sessió de formació al
respecte, convocada per la inspectora.

