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EditorialEditorial

PRIMER BUTLLETÍ DEL CURS

Per primer cop l'Escola la Font realitza un butlletí informatiu digital mensual.
Aquest primer butlletí ha estat redactat per l'Equip Directiu, però a partir d'ara cada mes rebreu el butlletí redactat per un 
dels grups de Cicle Superior com a treball d'expressió escrita.
Volem que sigui un espai on s'informi a la comunitat educativa d'activitats fetes, així com avançar-vos les que vindran 
mitjançant un calendari.
Com sempre, esperem les vostres propostes de millora per tal de fer d'aquesta eina un pont de diàleg entre l'escola i l'entorn 
més proper.

2a Assemblea de l'Escola2a Assemblea de l'Escola

ON S'EXPLICA EL FUNCIONAMENT DE 
L'ESCOLA

El passat dijous 15 de setembre a les 19h es 
va celebrar la 2a Assemblea de l'Escola la 
Font, on l'Equip Directiu Ampliat va exposar a 
tota la comunitat educativa les novetats 
pedagògiques, organitzatives i normatives pel 
curs 2016-2017.
En voldríem destacar la implementació d'un 
Equip Directiu Ampliat on, format per 7 
persones del claustre, es prendran les 
decisions de manera més dialogada i 
consensuada.
En segon lloc remarcar canvis organitzatius 
per donar resposta a l'alta diversitat present 
al centre. Així, amb la recuperació de 2 
mestres que hem tingut aquest curs hem 
pogut destinar més hores d'atenció a la 
diversitat que, sempre que sigui possible, es 
durà a terme dins l'aula ordinària.
En tercer lloc, es va explicar que aquest curs 
finalitza el nomenament de l'actual direcció i 
es va exposar que a la nova convocatòria es 
pot presentar qualsevol mestre funcionari de 
dins del centre o de fora.
Finalment, es va convocar a la comunitat 
educativa a una sessió de treball per poder 
continuar fent propostes per a un nou 
Projecte de Direcció.
Malgrat l'assistència no va ser gaire 
nombrosa, l'equip docent n'està satisfet per 
la intenció comunicativa i d'obertura que 
implica la realització d'una 2a Assemblea a 
l'Escola.

Adaptació de P3Adaptació de P3

JA HAN PASSAT ELS PRIMERS DIES

Aquest curs, i com ja és habitual a l'Escola, l'alumnat de P3 ha passat 
per un procés d'adaptació al sistema educatiu que intentem, cada cop 
més, personalitzar a les necessitats de cadascun dels nostres infants.
Per primer cop hem pogut comptar tots els dies amb 4 adults a les 2 
aules de P3, fet que ens ha permès atendre'ls amb molta més 
proximitat i individualitat. També cal valorar com a molt positiu el fet 
de disminuir la ràtio a 22 alumnes, fet que esperem poder mantenir al 
llarg de tota l'escolaritat i en futurs grups.
Si desitgeu veure les imatges d'aquest procés d'adaptació l'equip 
docent ha penjat imatges a la web de l'escola.
https://goo.gl/photos/mZfKU6skCeWv4BRq7

Reunions d'inici de cursReunions d'inici de curs

PER SABER QUÈ PASSARÀ A LA CLASSE

Volem recordar a les famílies la importància de les reunions d'inici de curs. Algunes d'elles ja s'han realitzat, i algunes d'elles 
encara resten pendents de realització.
És un moment de compartir els objectius i les prioritats del curs dels vostres fills/es, de conèixer l'equip que atendrà l'alumnat 
i de poder compartir dubtes o neguits amb la resta de famílies o amb la pròpia escola. 
Per a nosaltres, i molt especialment per als nens i nenes, ens és imprescindible que les famílies treballin de costat a l'escola. Per 
això us animem a participar d'aquest espai i, si per raons personals no es pot assistir, intentar comunicar-se amb la persona 
tutora per tenir tota la informació necessària pel correcte funcionament del curs.

Eix temàtic del curs 2016-2017Eix temàtic del curs 2016-2017

LES EMOCIONS

Com ja sabeu cada any l'Escola tria un tema que servirà de fil conductor al llarg del curs. Pel curs 2016-2017 
l'escola ha triat les emocions. I és que així hem començat aquest nou curs, un temps d'emocions, 
d'aprenentatges, d'amistats, de coneixements, d'actituds, d'aptituds... però sobretot de creixement personal i 
col·lectiu. Volem comptar amb totes vosaltres, famílies diverses que confieu en l'escola, per fer de l'Escola la 
Font un centre on les emocions siguin un eix de treball prou interessant com per motivar al nostre alumnat en el 
seu procés d'aprenentatge. N'estem convençudes que en gaudirem, que n'aprendrem, que compartirem i 
especialment, ens emocionarem.


