Informacions Claustre
5 de febrer de 2019
Important: Informes de primària
La setmana passada veu rebre l'informe avaluatiu del vostre fill o filla. Volem
saber la vostra visió respecte a aquest informe i per això hem preparat un
breu (molt breu) qüestionari.
L'equip docent d'educació primària està realitzant una formació interna sobre
l'avaluació i, entre altres aspectes, acabarà definint un model d'informe
d'avaluació.
Tenint en compte que l'informe és un instrument per a les famílies, sense
deixar de banda que també ha de ser un reflex del tipus d'escola que som,
volem demanar-vos la vostra opinió per tenir-la en compte a l'hora de
dissenyar un model per als pròxims anys.
Podeu accedir al qüestionari clicant aquí

Ordinadors nous
A l’escola tenim 13 ordinadors nous per renovar l’aula d’informàtica. L’escola
ha adquirit 7 i els altres 6 els ha donat l’AMPA.
Un cop s’acabin de configurar estaran a ple rendiment.
Animem a tothom a fer-se soci de l’AMPA i, d’aquesta manera, es podria
aconseguir més recursos per als alumnes.

Atenció: Jocs Online i xarxes socials
Atesa la implantació d’alguns jocs Online i l’ús que fan alguns alumnes (tot i
no tenir l’edat) de les xarxes socials, estem preparant una xerrada per part
d’un especialista dels Mossos d’Esquadra per tractar aquestes qüestions. És
un tema en el que ens preocupa i que cada cop ens genera més situacions
difícils de gestionar ja que tenen lloc fora del centre.
Serà una xerrada adreçada sobretot a les famílies dels més grans, però cal
tenir en compte que cada cop tenim alumnes més joves fent ús de la xarxa.
La intenció de la sessió és didàctica: aportar coneixement sobre alguns
perills, les responsabilitats de cadascú...
Per tal d’oferir-vos unes lectures per reflexionar, us enganxem uns articles
que parlen del joc de moda, el Fortnite:
- Article 1
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
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Carnaval
Us recordem que la Rua de Carnaval tindrà lloc el divendres 1 de març per la
tarda, amb els seu recorregut habitual (imatge de sota). Més endavant us
donarem més informació.

Festival fi de curs
Aquest curs està previst realitzar el festival de fi de curs a Can Massallera,
on, entre altres coses, podem comptar amb una climatització adequada.
L’ajuntament encara no ens ha confirmat quin dia ens cedeix l’espai i, de
moment, no us podem donar més informació al respecte. Tan aviat com la
tinguem us ho farem saber.

