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COLORS DE TARDOR
Als vidres de l’entrada, a l’escala i al davant de la sala de professors van
quedant instal·lades algunes de les mostres de la nostra activitat: les
motxilles amb els nostres millors desitjos per al curs que iniciem, els
projectes de nous patis dels alumnes de 2n de primària, les magnífiques
espelmes del 110 anys de vida de l’escola que els nens i nenes d’infantil
ens van fer i, ara, ens han fet un collage de fulles de tardor, per donar
la benvinguda a l’estació. Color i vida als passadissos d’un centre actiu!

SUPORT A L’APRENENTATGE
La setmana passada es van iniciar els cursos del TEA (Taller d’Estudi
Assistit) per reforçar, en els infants i adolescents, els aprenentatges
bàsics escolars. L’Ajuntament de Sant Celoni es fa càrrec de les
despeses.
A la nostra escola s’han fet dos grups, un de primària i un de secundària
i l’activitat es desenvolupa a les 5 de la tarda els dijous i els dimecres,
respectivament. Enguany, se’n poden beneficiar una dotzena
d’alumnes a cada grup i els mestres que se n’encarreguen són en Jose Medina per a primària i en Martí Parera per
a secundària.

HORT DE LES AROMES
Els nens i nens de 3r de primària ja estan veient els fruits que comença
a donar els seu projecte de l’Hort de les Aromes. Només començar
l’escola al mes de setembre, van plantar sis plantes aromàtiques en un
hort per grups cooperatius: menta, marialluïsa, menta-poliol, ruda,
farigola i romaní. Han descobert que s’estan fent ufanoses perquè
s’encarreguen cada setmana de regar-les i en tenen cura. Els éssers vius,
tant plantes, com animals, com persones, s’han de cuidar tota la vida
perquè creixin i, a la vegada, ens facin més feliços a nosaltres mateixos.

AVALUACIÓ INICIAL
El dilluns 18 d’octubre el claustre de professors d’ESO va fer la reunió
d’avaluació inicial de tot l’alumnat. No es tracta de valoracions
numèriques encara, però sí qualitatives en cada assignatura i en la
tutoria. Els comentaris de professors i tutors ja estan disponible a
Sallenet perquè la família els pugui consultar.

DIA DIFERENT
Aquest divendres 22 d’octubre, la mainada de primària ha gaudit del
Dia Diferent. Nens i nenes amb els mestres han abandonat les aules i
han sortit a gaudir de la natura i dels companys en un lloc divers per
cada cicle: inicial, a la Rectoria Vella; mitjà, al Pertegàs i superior, a la
font dels Enamorats. Han passat un matí de convivència i jocs per
treballar els valors del nostre caràcter propi relacionats amb el lema del
curs: coneixença, empatia, acollida, confiança i col·laboració.

BICIBUS
El projecte BICIBUS per als alumnes de primària ja té 13 usuaris inscrits i 5 voluntaris. Si voleu apuntar els vostres
fills/es podeu fer-ho aquí. Per saber-ne més, aquí. Aviat posarem en marxa una prova pilot.

TALLERS D’ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT
Aquesta setmana els alumnes de 1r a 3r d’ESO han participat en els tallers que els servei municipal RUMB ha vingut
a fer a l’escola. Les tècniques Manoli Gallardo i Glòria Martori van fer reflexionar els nens i nenes de 1r d’ESO sobre
el treball en equip amb una dinàmica a l’auditori del centre. Amb els de 2n i 3r van tractar a les diferents aules les
habilitats i les intel·ligències múltiples (lingüística, musical, lògico-matemàtica, espacial, corporal i cinestèsica,
naturalista, interpersonal, interpersonal i existencial).
En properes ocasions, les tècniques de l’Ajuntament de Sant Celoni ens tornaran a visitar per seguir amb aquesta
formació per a l’alumnat.

COLLA GEGANTERA
Amb el relaxament de les restriccions es permeten de nou les
cercaviles. La colla gegantera de Sant Celoni ha convidat a la colla
gegantera de l’escola a la cercavila de les festes de Sant Martí, el dia 6
de novembre a les 12h.
Com que tenim la colla una mica parada i volem donar-la a conèixer a
gent nova, us proposem fer una petita trobada als que hi estigueu
interessats.
Divendres que ve dia 29 a les 17h, ens reunim al gimnàs de l’escola.
Podeu venir amb els infants.
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