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PISCINA INFANTIL-PRIMÀRIA
El dia 6, els nens i nenes d’infantil i de cicle inicial de primària (a partir
de P4 fins a 2n de primària) han iniciat l’activitat de piscina.
Efectivament, cada dimecres es traslladaran al gimnàs del Sot de les
Granotes amb autocar i faran 45 minuts d’activitat aquàtica. Aniran
acompanyats pels docents i algun familiar de suport. Els desitgem que
en gaudeixin moltíssim!

AGRADABLE VISITA
El dia 6 d’octubre ens ha visitat el Germà Visitador Auxiliar Josep Canal
que s’encarrega del sector de Catalunya. Com sempre, és una alegria
rebre algun germà per canviar impressions. El germà Josep fa un esforç
per fer-se present a tots els centres com mínim un cop al trimestre. Com
és habitual, s’ha retrobat amb els Associats i amb el director, Xavi
Català. Sabem, però, que està obert a qualsevol membre de la
comunitat educativa que vulgui parlar amb ell.

PROJECTE “EL NOSTRE PATI”
Aquesta setmana les nenes i el nens de 2n de primària han acabat el seu
primer projecte NCA. Tot va començar amb la carta que van rebre i que
els convidava a reflexionar sobre l’estona del pati: l’espai, els jocs, el
comportament... Els primers dies es van posar a analitzar com era
actualment. Després, per grups cooperatius, van consensuar una
proposta i van fer una maqueta. Per acabar, en assemblea, cada classe
va triar un dels projectes que els representés.
Ahir van convidar el director, en Xavi Català i li van explicar les seves
propostes. Ell va prometre incorporar-les a la propera remodelació del
pati que s’espera que comenci l’estiu vinent.

CONSELL ESCOLAR
El passat dimarts va tenir lloc el consell escolar d’inici de curs. Es van
aprovar l’acta del darrer consell, el pla d’obertura, el pla general anual
de centre i la justificació de les despeses de funcionament.
Després de tres anys sense eleccions ens hem quedat sense els
representants de l’alumnat (ja es van graduar) i d’altres membres ja
han exhaurit els quatre anys de servei. Esperem que aquest curs ens
deixin tornar a fer eleccions i podem renovar-lo.

MENJADOR COM ESPAI EDUCATIU
El curs passat, a instàncies del Departament de Salut, es van fer modificacions
en la composició dels menús escolars. Aquest canvi que proposava menús
més saludables s’ha anat ajustant al llarg del curs en base a les opinions del
usuaris del servei. Creiem que poc a poc hem anat trobant un equilibri. Podeu
consultar aquí el menú d’aquest mes.
Aquest curs ha començat amb novetats en l’apartat de l’estona de lleure. Cada
dia es proposen tallers, animacions i espai d’estudi i lectura perquè els i les
alumnes que es queden tinguin més oferta d’activitats.

FORMACIONS
Llengua anglesa. Aquesta setmana han començat a l’escola els cursos
d’anglès per als mestres, professors i personal no docent de la nostra
comunitat educativa, impartits per docents de la Cambridge School.
Ens hi hem inscrit una trentena de persones en diferents nivells per
perfeccionar aquesta llengua estrangera.
Formació per a administrador de centre. La Sílvia Morales, com a
administradora, ha començat aquesta formació el dia 7 a través del
sistema de videoconferència i així serà cada dijous fins al desembre.
Formació del Pla de Màrqueting i Comunicació. El dia 8, el director,
Xavi Català, ha començat una formació en línia de Comunicació i
Màrqueting escolar: 5 sessions que van adreçades a dissenyar el pla de
comunicació i màrqueting de l’escola.

FE D’ERRATES
En l’anterior Full us informàvem que s’havia obert l’activitat extracurricular d’handbol per a primària; doncs bé, és
només per a infantil.
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