
 

 

 

Infoescola  

Lligallo del Gànguil, setmana del 7 a l'11 d'octubre de 2019 
 

 
 

Informacions d’interès  
 
La ZER Mestral a Twitter 
 
Si utilitzeu twitter, la ZER acaba 
d'iniciar la seva activitat. Podeu 
trobar-nos a @ZERMestral. 
Podeu etiquetar-nos amb el 
hashtag: #somZERmestral  
 
El podeu acompañar d’aquestes 
altres etiquetes: 
 
#somLligallo 
#somEscola 
#sercomsom 
 
Renovem la imatge d’escola 
 
La comissió d’estètica i divulgació 
ha començat amb força aquest 
curs. A banda de l’inici de 
l’activitat a twitter, hem estat 
redissenyant la imatge d’escola. 
Aquest canvi d’imatge suposa un 
canvi d’estil que afectarà tots els 
canals de comunicació.  
 
Un d’aquests canals, la página 
web, també tindrà una imatge 
renovada i en breu començarà la 
seva activitat. Us fem un petit tast 
perquè veieu el nou disseny. 

 
 
Ja tenim lema d’escola 
 
El lema d’aquest curs és “educar 
per ser com som”.  Aquest lema 
ens acompanyarà en totes les 
activitats que farem aquest curs. 
En breu tindreu més novetats.  

     Activitats de centre  
 
Bibliopati  
 
La propera semana iniciem 
l’activitat de bibliopati. Aquesta és 
una de les activitats que l’alumnat 
pot realizar durant les hores de 
pati. Cada dimarts i dijous la 
biblioteca, sota la supervisió d’un 
mestre/a estarà oberta per si algú 
vol fer préstec de llibres, fer 
lectura silenciosa, fer alguna 
tasca encomanda, … 
 
Formació en matemàtiques 
manipulatives 
 
Aquesta setmana, tot el claustre 
de la ZER Mestral hem iniciat una 
formació en matemàtiques 
manipulatives. Aquesta formació, 
inclosa dintre del pla de formació 
docent, té la intenció d’actualitzar 
les metodologies d’ensenyament 
per tal de millorar l’aprenentatge 
de l’alumnat.  
 
La primera sessió, impartida per 
la professora Núria Serra, va 
versar sobre l’aprenentatge del 
càlcul i numeració. D’aquesta 
primera sessió van sortir coses 
molt interessants que, des 
d’aquesta setmana, ja hem 
aplicat a les nostres clases. 
 
 

Agenda d’activitats 
 
Dilluns 7 d’octubre 
 
El proper dilluns 7 d’octubre 
l’alumnat de Cicle Superior farà 
una sortida en bicicleta per visitar 
l’estació biológica del Delta de 
l’Ebre. 
 
Recordeu la necessitat de portar 
tot el material necessari. A més a 
més de dur la bibicleta i el casc, 
cal portar l’esmorzar i dinar, 
aigua, una gorra per a protegir-se 
del sol. Des de l’escola del Parc, 
ens recomanen també que 
portem repel·lent per als 
mosquits i crema solar.  
 
La crema solar ens la posarem a 
casa, el repel·lent per als 
mosquits ens el podem posar un 
cop arribem a l’estació biológica. 
 
L’alumnat estarà acompanyat 
durant tot el dia per dos mestres i 
el trajecte d’anada i tornada es 
farà amb l’assistència dels 
professionals de l’escola del 
Parc.  
 

 
 
Desitjos d’inici de curs  
 
 
“Que l’entusiasme del primer dia, 
acompanyat de llum i màgia, ens 
faci de guia al llarg de tot el curs” 

                                               
Anònim 
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