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A primers de novembre…
la calefacció ja pots encendre.

Comissió Social
Lab 3-12

El grup de mestres que formen part del
Lab 3-12 que s’encarrega de vetllar per la
transformació educativa del centre ha
començat les reunions amb l’ajuda de la
facilitadora Anna Verges.

Benvolgudes famílies.
La Comissió Social de l’escola s’ha posat en marxa amb l’objectiu
d’ampliar les activitats solidàries d’aquest curs.
Per començar us presentem les novetats d’aquest primer trimestre:

1. Participació en la campanya “El Gran Recapte” per recollir
aliments el divendres 25 de novembre.

2. Participació de la Comunitat Educativa en la Marató de TV3.

Us farem arribar la informació i la publicitat que estem preparant.

Corals de l’escola
Us informem que s’aplaça l’inici de les
corals de l’escola fins que es recuperi la
mestra de música Cristina Torres.
Us recordem que les corals són una
activitat gratuita que es realitza dimecres i
divendres de 12:30 a 13:15.

Castanyers i castanyeres Setmana del 21 al 25 Formació Intaboo

Un any més volem agrair la
participació dels castanyers i
castanyeres de l’escola Sant Marc que
ens van permetre gaudir de La
Castanyada passant un migdia amb
molts riures i molta calor.

Aquest curs, l’alumnat de
l’escola Sant Marc tindrà la
setmana del 21 al 25 de
novembre plena d’activitats.
Al llarg de la setmana tothom
farà activitats relacionades
amb la setmana de la ciència,
el 22 de novembre a la tarda
celebrarem la festa de Santa
Cecília i acabarem el divendres
25 de novembre fent un treball
sobre el dia mundial de
l’eliminació de la violència
envers les dones.

El Consell Comarcal d’Osona ens ha
informat que l’escola Sant Marc ha rebut
el consentiment per participar en diversos
tallers per iniciar la prevenció en pantalles
i igualtat de gènere en edats més
primerenques i facilitar als nostres infants
i joves eines i estratègies pel seu dia a dia.
A quart es farà el taller de mediació i
resolució de conflictes.
A cinquè es faran els tallers de prevenció
en l'ús de les pantalles i les noves
tecnologies i el taller d’Igualtat de
Gènere.
A sisè es farà el taller d’habilitats per la
vida i educació emocional.


