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1.- PRESENTACIÓ
Benvolgudes famílies,
Ja estem immersos en un nou curs, concretament el dotzè.
Donem una molt bona benvinguda a les noves famílies que
formareu part de la nostra escola i desitgem que es facin
realitat les vostres expectatives.
Comencem aquest curs amb molta il·lusió i decidits a
afrontar nous reptes. Per nosaltres és molt especial,
engeguem una nova etapa com a equip directiu. Estem
disposats a treballar de manera incondicional per a seguir avançant i millorant dia a dia. Per
a fer aquest camí és fonamental que anem tots plegats, tots tenim un mateix objectiu, els
vostres fills, els nostres alumnes.
Aquest curs anireu rebent butlletins amb les informacions d’interès general i així podreu
estar al cas del nostre dia a dia. També podeu anar consultant els diferents blocs.
Estem a la vostra disposició per a tot allò que necessiteu.

2.-METODOLOGIA
La societat evoluciona i cada vegada més hem de preparar els
nostres alumnes per donar respostes innovadores en una
societat canviant i en evolució constant. Si el nostre objectiu és
afavorir que l’aprenentatge escolar sigui útil per a formar
ciutadans i ciutadanes crítics, amb opinió pròpia, autònoms i
que siguin capaços de resoldre els nous reptes en cooperació
amb els altres, el model que presenta els aprenentatges de
manera fragmentada per disciplines s’ha de revisar. És
necessari treballar de manera interdisciplinària i globalitzada per afavorir l’aprenentatge
competencial dels nostres alumnes. Aquestes són les raons que ens han portat, com a
equip docent, a introduir els canvis en la nostra pràctica diària. En el treball per projectes és
una molt bona eina per aconseguir aquests propòsits.
Davant aquest repte hem necessitat fer canvis en l’organització dels horaris de classe.
Hi ha aprenentatges que es necessari fer més incidència, per la qual cosa trobareu franges
anomenades estructures. Hem mantingut les especialitats d’anglès, educació física i
música.
Volem ser sincers i compartim amb vosaltres els neguits que pot comportar aquests canvis
però també sabem que perdre la por al canvi i arriscar-se és imprescindible per avançar.
Com a escola hem planificat diverses actuacions per afrontar aquests canvis.

EL BUTLLETÍ

1

Els mestres ens estem formant, vam començar el curs passat i aquest continuarem.
Per aprendre és imprescindible compartir i ho podrem fer a través de la Xarxa de
Competències Bàsiques, formada per escoles amb força recorregut, on podrem compartir
experiències.
Finalment formem part de l’Escola Nova 21, que ens acompanya en aquest canvi donant
eines teòriques per dur-lo a terme.
El canvi educatiu només es produeix quan sortim de la nostra zona de comfort: “sabem que
no caminem sols”.
A les reunions de classe us informaran con es concreten aquests canvis a cada nivell.

3.- PROJECTE CUEME
Aquest curs els alumnes de 6è portaran a terme un
projecte d’emprenedoria. És un programa que té per
objectiu fomentar els valors de la cultura emprenedora en
els alumnes del cicle superior d'educació primària. Aquest
programa està impulsat per la Diputació de Barcelona. El
programa educatiu a l’escola fomenta la cultura
emprenedora i l’adquisició de competències bàsiques
entre els alumnes participants els quals gestionen una cooperativa escolar amb el
recolzament de la comunitat educativa, l'administració i altres agents socials de la seva
localitat. El programa que va començar el curs 2011/12 compta amb la participació de 33
ens locals, 46 municipis i 97 escoles. En total han participat 10.846 alumnes a 471
cooperatives.
Aquest projecte és de llarga durada i està previst que es porti a terme durant tot el curs.
Podreu anar veient la seva evolució en el blog.

4.- PROJECTE D’ESCOLA
Com cada curs l’escola tria un tema per treballar en tots els
nivells. Aquest projecte finalitza amb la jornada de portes
obertes, on podreu ser partíceps de la feina feta. Fins ara el
triàvem els mestres, però aquest curs ho han fet els
alumnes. Aprofitant que els alumnes de quart, dins del seu
currículum tenen l’estadística, han fet un treball de camp per
esbrinar quina era la preferència dels seus companys.
Aquest curs el tema serà l’esport. Més endavant sabreu
quin aspecte concret abordarà cada nivell. Al vestíbul teniu
tota la informació que van obtenir.

5.- SORTIDES
La verema. El dimarts 26, els alumnes del cicle inicial aniran a Sant Martí de Sarroca per
gaudir d’una dia de verema. Treballaran el procés transformació del raïm en vi. Aniran a les
vinyes a fer la collita, el trepitjaran i faran un recorregut per les bodegues Torres. Aquesta
sortida forma part del projecte que estan treballant en aquest moment, Perquè la nostra
escola es diu Pla de les Vinyes?
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Apropa’t al Delta. El 6 d’octubre, els alumnes de 4t aniran al delta del Llobregat. Aquesta
sortida permetrà apropar-se i descobrir els espais naturals d’aquesta zona i la seva rica
biodiversitat. En aquest espai es concentra aiguamolls, pinedes litorals, dunes, conreus de
regadiu i de secà, arbredes de ribera i el tram final del riu Llobregat. Pel que fa a la fauna
dominen les aus aqüàtiques, canviants amb les estacions i les comunitats d'invertebrats.
Aquesta activitat forma part del projecte de les Comarques
Cosmocaixa. El 18 d’octubre els alumnes de 3r aniran al CosmoCaixa Barcelona a fer el
taller “Un viatge fascinant als nostres orígens, fòssils, ossos i rastres”. Aquest taller proposa
a l'alumnat convertir-se en antropòlegs i descobrir la història de la nostra espècie, l'Homo
sapiens. Gràcies a l'estudi i l'anàlisi de fòssils i del seu entorn, es podrà reconstruir la
història de diferents poblacions d'ancestres de la humanitat i deduir-ne molts aspectes de la
vida, els hàbits i les maneres d'organització social. També realitzaran un recorregut pel
museu. Aquesta sortida forma part del projecte de prehistòria.
Tindreu informació de com ens ha anat als nostres blogs.

