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MONTSERRAT A PREU
Aquest cap de setmana tocaria anar Gallifa, Manresa i Monistrol, i
xino-xano fer via cap al Santuari de Montserrat. Per segon any
consecutiu no podrem fer-ho. Aquesta vegada però, podem
inscriure’ns a una Montserrat a Peu més propera. Cada escola La Salle
a Catalunya ha preparat rutes a ermites, santuaris i esglésies del seu
voltant.
En el nostre cas us fem dues propostes:

Sant Guillem, a Campins (11km): la sortida és a les pistes
d’atletisme (pont darrere l’ institut) i l’arribada es fa pel col·legi
Pallerola. Trobareu la ruta aquí.

Sant Esteve d’Olzinelles i Sant Martí del Montnegre (26km):
la sortida i arribada és a Can Draper. Primer es segueix la ruta marcada
fins a l’ermita d’Olzinelles, després cal creuar la carretera i enfilar-se
per anar a buscar el GR 92 que ens porta a Sant Martí del Montnegre.
La tornada es fa primer seguint el GR5 i després s’ha de deixar perquè
el camí està tallat. Per fer aquesta ruta cal estar en bona forma,
portar aigua i menjar, i el telèfon mòbil.
Trobareu el camí senyalitzat amb cintes blanques i vermelles. A les
ermites també hi haurà unes petjades perquè us feu fotos amb elles.
Us podeu descarregar l’app on trobareu més informació:

Android

Iphone

COVID
La setmana passada teníem 4 grups confinats; el mateix divendres nit
se n’hi van afegir 3 més. Dilluns i dimarts es van fer proves PCR a tots
els grups i van sortir dos positius: un a 2nA de primària, que allarga la
quarantena fins dilluns vinent i un a P4B, que no la modifica. Salut
també va decidir fer un cribratge a la resta de grups d’infantil que no
estaven confinats. Es va dur a terme el dijous i no en va sortir cap cas
positiu.
Avui ja s’han incorporat els alumnes de 4tB d’ESO i P3A; dilluns ho
faran els alumnes de P4A, P5B, 1rA ESO i dimarts 2nA EPO i P4B.

LLENGÜES ESTRANGERES
El divendres 7 de maig s’ha fet el mock exam per preparar la prova d’anglès del MOVERS. S'hi han presentat 15
alumnes de 5è de primària. El divendres que ve és el torn del KET, el PET i el FIRST.
També s’estan realitzant els cursos de revisió d’anglès i francès en horari no lectiu adreçats als alumnes que es
presenten a les proves oficials.

DESSUADORES SOLIDÀRIES
Aquesta setmana hem fet entrega a Proide dels 1205€ recollits amb la venda de les dessuadores solidàries. Moltes
gràcies!

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
Aquesta setmana han tingut lloc proves de competències bàsiques a 6è
d’EPO. El dia 4 van fer el castellà i les matemàtiques; el dia 5, el català
i l’anglès i el dia 6, el medi natural. Com ja sabeu, es tracta dels
exàmens proposats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya per a tot l’alumnat català d’aquesta edat i que es tornen
a repetir a 4t d’ESO. Enguany, i seguint estrictament el protocol covid,
els mestres aplicadors han estat els de cada centre. Els exemplars de
prova s’han descobert al moment de començar i, com sempre, es
recolliran per ésser corregits fora de l’escola per tal de conservar la
imparcialitat.

MEDIACIÓ ESCOLAR
Avui en dia, la relació entre les persones és un dels reptes que planteja
l'educació per al segle XXI. Això suposa aprendre a viure junts,
realitzar projectes comuns i preparar-nos per tractar els conflictes de
manera pacífica i intel·ligent. Des d'aquest enfocament tots els centres
educatius han de dur a terme actuacions adreçades a millorar la
convivència; entre aquestes, prevenir el maltractament entre alumnes
en les diferents etapes del seu procés maduratiu i d’aprenentatge.
Per millorar la convivència i avançar-nos a situacions disruptives entre alumnes, cal desenvolupar i implementar
dinàmiques de caire tant individual com grupal. Una de les eines que ofereix el nostre centre és el servei de mediació
que ja porta uns anys funcionant.
Què és un servei de mediació?
 És una acció educativa i preventiva davant dels conflictes.
 És una manera de resoldre problemes nosaltres mateixos, parlant i fent pactes.
 A la trobada de mediació tothom pot expressar el seu punt de vista i proposar solucions.
 El mediador no jutja, no dona consells ni pren decisions.
 Els protagonistes dels conflictes decideixen ells mateixos la manera de resoldre’ls .
 La participació és sempre voluntària i tot el es que diu en la trobada és confidencial.
 És un instrument molt útil per ensenyar als alumnes a gestionar els seus conflictes sense recórrer a la
violència.
 És un recurs educatiu que no pretén substituir les sancions previstes al Reglament de Règim Interior.
Aquest servei el poden demanar els alumnes o pot ser proposat pel tutor/a. El mediador o mediadors formen part
del personal de l’escola i han rebut una formació específica per poder desenvolupar aquest rol.
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