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TOT A PUNT PER A LA SETMANA DE LA CIÈNCIA.
El professorat estem treballant perquè l’alumnat gaudeixi d’activitats amb un caire científic a l’escola la setmana del
23 al 27 de novembre.
La primera cançó

Religió
En aquest any extraordinari que ens ha tocat viure, l’escola ha
hagut de fer adaptacions organitzatives per poder atendre a tot
l’alumnat desdoblant el màxim nombre de grups possibles. Aquest
fet ha suposat que el mestre de religió agafés la co-tutoria del grup
de segon B.
L’escola ha encabit en una franja horària les àrees de religió i de
valors fent que sigui la persona encarregada d’aquesta classe
(tutora o especialista) la que avaluï a l’alumnat utilitzant activitats i
temàtiques compartides (Es tractaran els temes de la germanor,
l’empatia, les emocions i la solidaritat entre d’altres, al llarg del
curs).

L’AMPA ens ha comprat un equip de música
per substituir el timbre de l’escola.
Un cop tancada l’enquesta contestada per
famílies i mestres ja tenim preparada la cançó
que donarà la benvinguda a l’alumnat el
divendres 20 de novembre.

El curs vinent esperem tornar a la normalitat organitzativa.
Atentament
Equip directiu

Santa Cecília
Fins el 22 de novembre teniu temps d’enviar
els vostres vídeos familiars ballant a la cuina
amb la cançó “Hold my hand” de la Jess Glyne.

Canvi horari a P3

L’alumnat de P3 farà
la Psicomotricitat els
dilluns en comptes
dels dijous

Experiències
L’escola vol aprofitar aquest curs per
replantejar activitats que es feien i per provarne de noves.
Aquest curs s’han avançat les reunions d’inici
de curs al 7 i 8 de setembre. Durant els
primers quinze dies es va realitzar l’anamnesi
a P3 (reunió individual tutora-família) i ara ens
hem proposat fer les entrevistes amb les
famílies de primer al llarg del mes de
desembre.

