
INFORMACIONS DIVERSES: 

Aquest mes de març ha passat... 

Tornem a la piscina amb P5: 

El passat dimecres 3 de març, l’alumnat de P5 va reprendre 

l’activitat de piscina en horari lectiu, ja que les noves mesures del 

PROCICAT ho permeten. Ens ho passem d’allò més bé!  

Formació Transformació digital: 

Durant el mes de març, el professorat de l’escola hem rebut una formació derivada 

del pla de transformació digital del Departament d’Educació. 

Aquest pla ens va permetre l’adquisició d’equipament informàtic (tauletes digitals, 

chromebooks i panells interactius) i de robòtica (Beebots, Lego Wedo, Lego 

Maindstorm i plaques Arduino) el curs passat. També tenim micro-bits provinents 

del Fons Europeu per a l’educació a través del Cesire. 

L’objectiu és incorporar aquestes eines a la metodologia d’aula, dins els 

projectes globalitzats. 

Procés de preinscripció: 

Entre el 15 i el 24 de març es va dur a terme el procés de preinscripció. Aquest 

curs s’ha fet on-line com a mesura anti-COVID. 

En finalitzar el període indicat, hem rebut 24 sol·licituds per P3, 1 per P4, 1 per 

3r, 3 per 4t i 1 per 5è per al curs 2021-2022. 

Sortides de final de trimestre:  

El passat divendres 24 de març, vam realitzar diferents sortides 

distribuïdes per comunitats: petits i mitjans van sortir a parcs a l’entorn 

de l’escola, mentre que els grans van anar fins a la platja. Alumnat i 

professorat vam gaudir d’una jornada diferent i lúdica. 

Activitats pedagògiques:  

  Divendres 5 de març vam anar al cinema Alhambra a gaudir de “El meu 

primer festival” que havia quedat ajornat des del mes de novembre. 

Des d’aquí volem agrair la implicació del Josep Ma Miró per les 

facilitats que ens ha donat per poder dur a terme l’activitat. 

  L’alumnat de 3r ha inaugurat el nou espai d’interpretació-camp 

d’aprenentatge arqueològic que el centre de visitants de la Garriga ha situat 

a la Vil·la Romana de Can Terrers. Les activitats proposades han resultat molt 

interessants i engrescadores. Per aquest motiu l’alumnat de 3rA va sortir a 

VOTV. 

http://votv.alacarta.cat/la-garriga/noticia/en-marxa-les-visites-al-camp-daprenentatge-de-can-terrers


  Dijous 18 de març l’alumnat de 5è i 6è va realitzar les proves Cangur, amb el 

 suport de l’Associació Catalana de Matemàtiques i el Cesire Creamat.  

  Hem participat amb alumnat de cicle mitjà i cicle superior al Certamen de 

Lectura en Veu Alta. La nostra representació als quarts de final va anar a 

càrrec de la Marina Pérez Leiva (4t) i el Pau Padrós Montagut (6è). 

  Malauradament, enguany tampoc hem pogut celebrar les Jornades Culturals 

degut a la situació de pandèmia. Esperem poder-les recuperar el proper curs. 

Canvi d’inspecció:  

El passat mes de gener es va produir un relleu a la inspecció educativa. En els darrers 

5 anys, la nostra inspectora de referència va ser la Sra. Fàtima Romero Vallhonesta 

que va aprofitar el canvi ordinari per a fer efectiva la seva jubilació. 

Dimecres 3 de març, la nova inspectora, Sra. Lourdes Pérez Pereira, va venir a fer 

l’avaluació del professorat que està en període d’avaluació inicial i es va presentar al 

Claustre. 

Grups confinats: 

Aquest mes de març no hem confinant cap grup! Tot i així no ens podem relaxar i 

hem de seguir amb totes les mesures de protecció. 

Volem agrair, una vegada més, el compromís de tota la comunitat educativa per 

fer de l’escola un lloc segur. 


