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1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES
Mecanismes per informar de les sortides
Per tal que les famílies estigueu informades de les sortides que portaran a terme els vostres fills
utilitzarem els següents mecanismes:
● A la reunió d’inici de curs us farem arribar el llistat de les sortides que en aquest
moment tenim programades i calendaritzades.
● En el calendari de la web de l’escola també estan anotades i, a més a més, aquesta
eina servirà per anunciar les noves sortides o possibles modificacions que hi puguin
haver.
● En els fulls informatius farem un recordatori de les sortides més pròximes de cada un
dels nivells
● Per últim, uns dies abans de la sortida, en el cas d'educació primària, rebreu un
recordatori a través dels vostres fills mitjançant l’agenda o la llibreta missatgera. A
educació infantil, a part de les notes que puntualment us puguin fer arribar els infants,
a les cartelleres de les aules hi haurà el recordatori.
Sortides previstes entre el 8 i el 19 d’octubre
6è → dijous 11 d’octubre, al matí. Sortida a la Federació Obrera, servirà de punt d’inici del
projecte del treball pel col·lectiu que es fa amb els avis de l’hospital de dia.
5è → dimecres 17 d’octubre, tot el dia. Ascens al Matagalls (5è A) i al Turó de l’Home (5è B),
les muntanyes que donen nom als grups del nivell. Els infants han de venir a l’escola a les 8 h
del matí, i la tornada serà aproximadament a les 18 h. Cal portar una bona ampolla d’aigua,
calçat adequat per caminar, una gorra per al sol i, els que no mengin pícnic del servei de
menjador, dinar.
4t → dijous 18 d’octubre, a partir de mig matí. Sortida al Gran Teatre del Liceu a escoltar el
concert: Guillem Tell, de G. Rossini. Els que no mengin pícnic del servei de menjador han de
portar dinar.

2. JORNADA DE BRICOLATGE
Com ja us vam anunciar en el full informatiu 2, la jornada de bricolatge d’enguany està prevista
per al dissabte 27 d’octubre. Això s’acosta i per tant cal anar preveient les persones que serem
i com ens organitzarem, tant pel que fa a les tasques a fer, com pel que fa al servei de
menjador.
Conjuntament l’AMPA i l’escola estem treballant perquè sigui una jornada productiva i tots
puguem gaudir d’aquesta trobada informal de treball.
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A partir del dimarts 9 d’octubre trobareu a les cartelleres de les aules les graelles en les
quals us heu d’apuntar. Enguany hem inclòs també per al procés de incripció un formulari en
línia que podreu trobar tant a la web de l’escola, a l’apartat de famílies, com a la web de
l’AMPA. El termini màxim per apuntar-se a les graelles és el dilluns 22 d’octubre.
Aquest curs tenim previstes diferents tasques que us anunciem. Us fem una crida per tal de
poder gaudir de totes les vostres destreses i habilitats:
Brigada de biblioteca

Experts en serralleria

Experts per muntar
aules
d’experimentació

Brigada de jardineria
Experts informàtics
Brigada per estar
amb infants grans per
fer tasques al seu
abast

Fusteria

Brigada per col·locar
suports de tendals
damunt de formigó

Us animem perquè us hi apunteu. És una jornada on tots plegats podem gaudir, fer noves
coneixences, fer tertúlia, conèixer els espais de l’escola i un munt de coses més.
US HI ESPEREM!

3. XI JORNADES 0-12/ ESCOLA COMPROMESA
Aquest any 2012, del 30 de novembre a l'1 de desembre, l’escola participa de forma activa en
l’organització de les XI Jornades 0-12 que es faran al campus de Mundet (Universitat de
Barcelona). Aquestes jornades compten amb una proposta de deu debats, en què es planteja
l’escola que imaginem des de la xarxa del 0-12. Al llarg de les jornades l’escola presentarà el
projecte de treball pel col·lectiu, amb la intenció de reflexionar-hi per millorar-lo i estendre’n la
filosofia més enllà.
Són unes jornades que pretenen reflexionar sobre la situació de l’escola pública i que estan
organitzades des de tots els agents que hi estan implicats: família, escoles, universitats, i per
tant estan obertes a la participació de tots els col·lectius implicats. Us adjuntem l’enllaç del
tríptic amb tota la informació de les diferents meses de treball i reflexió perquè les pugueu
consultar i perquè us hi pugueu inscriure en el cas que hi estigueu interessats.
http://www.mrp.cat/images/stories/FMRP/jornades0-12/triptic%20coord%200-12.pdf
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4. INICI DEL SUPORT ESCOLAR PERSONALITZAT
A partir del dilluns 8 d’octubre iniciarem a educació primària el suport escolar personalitzat,
que aquest curs es portarà a terme els dimecres i els divendres de 12.30 a 13 h. Aquest
recurs té l’objectiu de donar suport als infants que ho requereixin. Es prioritzarà en aquest
treball l’aprenentatge de les competències en les àrees instrumentals bàsiques.
Com que aquest suport és fora de l’horari lectiu, si els tutors creuen necessari que els vostres
fills poden fer-ne ús, us ho faran saber i haureu de retornar una autorització signada perquè en
doneu el consentiment. Per tant, el tutor i cada nivell organitzarà de forma autònoma les
sessions de reforç.

5. INCORPORACIÓ DEL MESTRE D’ANGLÈS
A partir del dijous 4 d’octubre s’ha incorporat a l’escola Juan Antonio Carrillo, que estarà al llarg
del curs amb nosaltres treballant amb els infants d’educació infantil en l’Espai d’Aprenentatge
d’anglès, i a 4t A d’educació primària treballant juntament amb la tutora.

6. SETMANA TEMÀTICA
Ja estem treballant per preparar la Setmana Temàtica d’aquest curs, que enguany girarà al
voltant de la matèria i els materials. Aquesta setmana l’iniciarem el 13 de desembre amb
una activitat que donarà el punt de partida de la setmana i que culminarà amb la festa de final
del primer trimestre el dijous 20 a la tarda a la qual esteu tots convidats.
Al llarg de la setmana aturarem les activitats habituals i treballarem aquest tema a partir de
tallers internivells on els infants aniran descobrint diferents qualitats de la matèria i dels
materials.

7. INFORMACIONS I RECORDATORIS
Correus d’aula
A partir de quart d’educació primària les aules tenen creats dos usuaris de correu
electrònic. D’una banda, aquest fet facilita el treball amb algunes plataformes digitals i
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aplicacions en línia i, de l’altra, permet un nou mecanisme de comunicació entre mestres i
alumnes per fer arribar treballs que es realitzen a l’aula en format digital.
L´ús d’Internet a les escoles i amb infants menors de 14 anys ha d’estar autoritzat per les
famílies. A les reunions de famílies us farem arribar un full perquè n’autoritzeu l’ús, de totes
maneres a la web de l’escola també el podreu trobar.
Calendari del curs
Hem rebut demandes per part vostra per tal de tenir el calendari del curs. Aquest document el
trobareu penjat a la web de l’escola. Està ubicat dins l’apartat de Famílies > Informacions >
Calendari. Allà el trobareu i us el podeu imprimir. Si algú té alguna dificultat per aconseguir-lo,
podeu fer-nos-ho saber.
Inici de l’esmorzar compartit: fem macedònia
El proper dijous 11 d’octubre iniciem un dels treballs pel col·lectiu d’educació infantil, els
esmorzars compartits. Aquesta activitat és un treball col·laboratiu entre infants i famílies, per
tant, necessitem el vostre suport per poder-lo portar a terme.
Juntament amb el full informatiu, a les famílies de P3, P4 i P5, us adjuntem altre document que
dóna més detalls sobre l’activitat.
Us animem a participar-hi; entre tots farem un bon esmorzar.
Cobrament de la quota del mes d’octubre
Durant la propera setmana es cobrarà la quota del mes d’octubre. Hem pensat de cobrar-la
durant la segona setmana d’octubre per distanciar-la una mica de la del mes de setembre a
causa dels problemes que vam tenir amb l’entitat bancària. La resta de quotes del curs es
passaran entre els dies 1 i 5 de cada mes.
Imatges de la Festa la Major
Avui divendres 5 d’octubre, estem celebrant la Festa Major de l’escola; al matí amb les
actuacions que han treballat i preparat cada un dels grups i a la tarda amb la participació de
diferents entitats de la vila. Per tal que pogueu compartir aquestes vivències amb els vostres
fills/es a partir de la setmana vinent tindreu penjades a la web de l’escola imatges il·lustratives
de la jornada festiva.
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