ESCOLA 1 D’ABRIL

LA PALMA D’EBRE

ESCOLA OBERTA AL POBLE
L’ESCOLA 1 D’ABRIL OBRE
LES SEVE

L’ESCOLA 1 D’ABRIL OBRE LES SEVES PORTES A TOTA LA POBLACIÓ

Enguany, l’escola 1 d’Abril de la Palma d’Ebre, obre les seves portes a
la població oferint diverses xerrades d’interès general i impartides per
les mestres especialistes de la temàtica a oferir. L’escola vol ser oberta i
tenir un tracte participatiu família-escola-poble.
La població s’ha mostrat interessada i participativa, ja que, no solament
participen familiars o ex pares i mares de l’escola, sinó que també gent
del poble que no té fills en edat escolar.

ESCOLA 1 D’ABRIL

XERRADA INTERNET SEGURA

LA PALMA D’EBRE

XERRADA BIBLIOTECA ESCOLAR

Assistents i formadora TAC de l’escola.

Assistents i coordinadora de la biblioteca de l’escola.

Dilluns 20 de novembre, es va obrir l’escola a
la població per tal d’oferir una guia per
moure’s de manera segura per la xarxa.

Dilluns 11 de desembre, es va dur a terme la
segona xerrada organitzada pel centre per tal
d’obrir l’escola a la comunitat educativa i
població en general.

La formadora, Carolina Cobo, coordinadora
TAC de la ZER Ebre, va ser l’encarregada de la
xerrada.
Els assistents van mostrar molt interès vers la
seguretat, ja que alguns d’ells, tenen fills i filles
en edat escolar.

La temàtica, aquest cop, va ser explicar el
funcionament de la biblioteca del centre, el
servei de préstec i la consulta del catàleg epèrgam.

El material ofert a la sessió, s’ha enviat per
correu a tots els assistents i pares/mares de
l’alumnat.

La formadora, Anna Ma. Bladé, responsable de
la biblioteca del centre, va dinamitzar la
xerrada amb una part pràctica, en la què els
assistents van poder practicar on-line el que
s’anava explicant.

Finalment, es va realitzar un petit col·loqui on
els assistents van donar el seu parer i van
degustar un petit berenar,

Per acabar es va oferir als presents un petit
berenar mentre es visitava la biblioteca de
l’escola.
Podeu consultar la presentació de la xerrada en
la següent adreça:
https://en.calameo.com/books/002997076bf23c9d
68c61

