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Portàtils a sisè Inici del segon trimestre

L’inici del segon trimestre està sent una
mica accidentat. El primer dia no van
venir 41 alumnes a l’escola. Des del dia 10
fins al 21 de gener vint-i-vuit alumnes i
dues mestres han donat positius.
En aquests dies hi ha hagut tres grups
confinats; P5B, 4tB i 6è A.
Tot i això, la comunitat estem fent un gran
esforç per continuar fent de l’escola un
espai segur on l’alumnat pugui continuar
els seus aprenentatges amb “certa
normalitat”.

El dimecres 26 de gener, l’alumnat de sisè va rebre els portàtils que ens
ha donat el Departament d’Educació gràcies al programa Educa en
Digital cofinanciats amb fons de la Unió Europea.
L’alumnat de sisè disposarà d’aquest portàtil tàctil fins el 22 de juny i
després els guardarem pel curs vinent.
Amb aquesta iniciativa l’escola continua treballant en l’equitat i en la
igualtat d'oportunitats per a tot l’alumnat del centre.

Transparència

Un dels objectius que ens vam marcar en
el Projecte de Direcció va ser el de la
transparència.
Hem obert una secció en la pàgina web
del centre on podreu trobar les actes del
Consell Escolar.

Fiction Express Festa de la Pau Consell Escolar

Aquest segon trimestre ha començat
amb una novetat en la Comunitat dels
Grans. Durant tres mesos
participarem amb la plataforma
Fiction Express i ajudarem a l’autora
Sofía Rhei a escriure el llibre: “El cofre
del agujero del árbol”.
L’autora ens compartirà els capítols
del llibre que nosaltres anirem llegint i
fent aportacions d’idees pels següents
aconteixements del llibre.
Aquest treball ens ajudarà a millorar
la comprensió lectora.

Us informem que s’ha ajornat
la festa del Dia Escolar de la
No-violència i la Pau.
L’alumnat de l’escola ha après
la cançó “si tingués la màgia
d’un mag…” i hem creat un
manifest per a potenciar els
valors de la Pau.
Quant tinguem la nova data us
informarem perquè canteu
amb nosaltres.

El dimecres 26 de gener es va reunir per
primera vegada el nou Consell Escolar de
l’escola.
El Consell està compost per cinc
representants de famílies, cinc
representants de mestres, un
representant de l’Ajuntament, un del
Personal d’Administració i Serveis i els tres
càrrecs de l’equip directiu.
En aquesta primera reunió es va aprovar
la gestió econòmica del 2021 i el
pressupost del 2022 que trobareu penjat
al web de l’escola.


