
CURS 2021-2022. 
Benvolgudes famílies,

Un setembre més ens retrobem per iniciar un nou curs. Un
retrobament ple d'il·lusió, energia i ganes d'anar reprenent certa
"normalitat".

En aquest curs 2021-2022 que iniciem haurem de continuar  convivint
amb la singularitat de la pandèmia, donant continuïtat a les mesures
higièniques i de seguretat, a la vegada que avancem en la nostra tasca
compartida d'educar els infants. El pla d'obertura el podeu trobar a la
pàgina web del centre i a l'apartat documents de l'app d'escola. També
us adjuntem un vídeo informatiu al respecte.
 
Són moments en que preservar la salut forma part del nostre dia a dia i  
esdevindrà un objectiu més de l'escola.

Aquest curs també és un moment d'anar reprenent activitats que ja
conformen la identitat de l'escola. 

A nivell pedagògic continuem implementant el programa innovamat a
matemàtiques, el treball de les tipologies textuals a llengües, els
projectes de medi i projectes STEAM, l'anglès a partir de P4 i
replantegem el "social science" de 5è i 6è que repensem i
implementem com a "science's projects",  reprenem la música i
l'educació física  amb l'especialista tot el curs (sempre seguint les
mesures de  seguretat) i l'activitat de piscina amb l'alumnat de 1r i 2n.
Continuem formant-nos en aprenentatge cooperatiu per implementar-
lo a l'aula en tots els cursos de l'escola.



UNA ESCOLA COHESIONADA, ESTRUCTURADA, 
OBERTA I ARRELADA A L’ENTORN,ADEQUADA ALS NOSTRES

TEMPSI ORIENTADA A L’ÈXIT ESCOLAR DE TOTHOM.

Altres activitats que impliquen relació entre alumnat de diferents
bombolles (ambients, tallers, apadrinament lector...)  les haurem de
posposar tot esperant que la incidència de la pandèmia millori i que
puguem fer-les aquest curs amb seguretat.

Continuarem avançant en crear un ambient agradable i adequat a les
necessitats dels infants;  durant l'estiu s'ha millorat l'espai del
laboratori,  l'empresa del menjador ha insonoritzat el menjador, s'ha
pintat les aules de primer, tercer i cinquè... des del Departament
d'Educació s'ha millorat la connectivitat del centre i restem pendents
de la propera implementació de mesures de seguretat per tal de
donar resposta als actes de vandalisme i furts que hem estat patint
de manera continuada durant el darrer curs i l'estiu. 

Continuem avançant en  la reflexió continuada sobre aspectes
metodològics i d'avaluació per  avançar en el desplegament del
projecte d'escola i donar resposta a l'objectiu de fer de fer de la
nostra...

Us convidem a seguir la nostra pàgina web,
https://agora.xtec.cat/ceipmisericordia-canet/
on podeu trobar tota la informació sobre el nostre projecte d'escola,
la metodologia i en l'apartat de blocs les activitats que es van fent a
les aules i a seguir-nos al nostre compte de twitter @MiseCanet
així com a participar en les activitats que anem organitzat.

Us desitgem un bon inici de curs!!!
Dia a dia entre tots/es fem escola ! 

Tots/es som Mise!
 

Equip directiu       


