Comencem a pelar la fruita!
Les classes La Conreria i Roserar des de l’inici del segon
trimestre estem practicant molt com es pelen les fruites amb
forquilla i ganivet. Vam començar a practicar a la classe.
Primer, visualitzant els vídeos i seguidament practicant. La
setmana passada, ja vam fer la prova definitiva al menjador.
La taula on seu la mestra és la taula que diàriament pela la
fruita. Ens vam estrenar amb la taronja!

A la biblioteca hi ha feina
per a tothom!
A la biblioteca sempre tenim molta feina, però tenim la sort
de comptar diàriament amb la col·laboració del nostre alumnat
que, a través dels càrrecs que canvien periòdicament, poden
desenvolupar tasques bibliotecàries i així ajudar la
bibliotecària a l’hora de la gestió del préstec, la selecció
de noves adquisicions, la creació d’activitats de foment i
dinamització de la lectura i, al mateix temps, ajuden els
altres nens i nenes a triar el llibre o còmic més divertit de
tots.
Però això no és tot: un cop a la setmana venen les noies i
nois de Vida Social de secundària i ens donen un cop de mà en
tot el que calgui, ja sigui decorar la biblioteca, fer
recomanacions de llibres per als seus companys, actualitzar
les notícies o informació de la biblioteca…
Aquests dies anem molt enfeinats, estem canviant els teixells

dels llibres perquè es vegin millor i sigui més fàcil trobarlos, i hem hagut d’organitzar-nos per poder treballar tots
alhora. Els bibliotecaris atenien els nens i nenes que volien
agafar en préstec un llibre i, al mateix temps, preparaven les
noves etiquetes. Els nois i noies de Vida Social d’ESO també
hi han participat, repartint-se la feina que havien de fer:
imprimir etiquetes, retallar-les, enganxar-les i col·locar
ordenadament els llibres a les prestatgeries.
Mica en mica anem fent, i amb els nois i noies de Vida Social
avancem perquè amb la responsabilitat que adquireixen, el seu
interès i el seu compromís la feina surt millor.

El conte del Patufot
La Biblioteca ha estat sempre un instrument de treball i de
cultura. A l’escola tothom llegeix i la Biblioteca té un
moviment constant. El càrrec de Bibliotecari del consell
general de l’Escola forma part de l’equip dinamitzador de la
biblioteca donant suport a la bibliotecària. Aquest cop han
estat els Bibliotecaris generals de sisè de primària que han
visitat les nenes i els nens d’Infantil per explicar-los el
conte d’en Patufot.
Es tracta d’una activitat destinada a treballar l’oralitat,
desenvolupar la creativitat dels alumnes, fomentar el gust per
la lectura, l’interès pels contes i els llibres en general.
Els contes ens diverteixen, ens enriqueixen, ens emocionen,
ens ajuden a desenvolupar el llenguatge, ens fan somiar,
imaginar i, sobretot, ens permeten endinsar-nos en el màgic i
fascinant món de la literatura, tot ampliant el nostre món

interior.
Podeu trobar més informació al Bloc d’Educació Infantil

Sant Jordi: Eco drac i drac
solidari
Aquest curs de nou dissenyarem i realitzarem un ecodrac de
Sant Jordi amb l’objectiu de prendre consciència de la gran
quantitat de materials que acaben la seva vida com a rebuig
quan de fet encara són un recurs. Aquesta és una activitat
anual que portem fent des de fa gairebé deu anys.
Enguany afegim, a més, un valor social al projecte, ja que els
taps recollits seran donats
la fundació Maresme. Aquesta
fundació privada del Maresme, en favor de les persones amb
discapacitat intel•lectual, és una entitat d’iniciativa social
sense afany de lucre que promou i impulsa la integració social
i la millora de la qualitat de vida de les persones amb
discapacitat intel•lectual de la comarca del Maresme i de les
seves famílies.
Així doncs amb el nostre drac pretenem treballar dos eixos, la
sostenibilitat i la solidaritat. Amb els taps que portarem i
el drac final farem visible que volem ser curosos respecte al
medi ambient i sensibles amb el col·lectiu de discapacitats
intel·lectuals.

Agència de Mediació escolar
AME
Aquest curs hem tornat a dur a terme, al llarg de l’octubre,
la formació de mediadors escolar de l’agència AME. Quinze nous
mediadors de primer d’ESO han fet la formació inicial i set
mediadors del curs passat han fet la formació de mediadors
d’una estrella. Part d’aquesta formació d’una estrella ha
estat participar de la formació dels mediadors novells. Els
mediadors no trigaran a rebre el diploma acreditatiu que en
certifica la formació.
Els mediadors ha preparat la promoció de l’inici de
l’activitat de l’agència i ha passat a presentar els equips
per les classes i a explicar què és una mediació entre iguals.
La mediació és un metode alternatiu de resolució de
conflictes. És voluntària, confidencial i els protagonistes
són les persones enfrontades. El mediador facilita la
comunicació
mitjançant
unes
estratègies
clarament
estructurades en un procés. El mediador no jutja, ni aconsella
ni pren part.
Aquest curs ja hem iniciat l’activitat de mediacions a
l’escola. El darrer curs els mediadors van dur a terme setze
mediacions i aquest nou curs escolar esperem superar aquest
nombre i anar estenent la cultura de la mediació en l’entorn
escolar.

Primera
Presentació
Càrrecs del curs

de

Les noies i nois de les classes Canigó i Sant Jordi ja han
format el 1r Consell General de l’Escola, juntament amb les
nenes i nens de les classes Llevant i Migjorn que formen part
del que anomenem el Consell Auxiliar. Ambdós són els puntals
per vetllar pel bon
funcionament de la Vida Social de
l’Escola.
Tant el Consell General com el Consell Auxiliar està format
per alumnes dels tres Colors doncs en ser la primera
avaluació, encara no tenim els Caps Generals de Color.
CONSELL GENERAL DELS TRES COLORS
CAP DEL CONSELL Aina Gutiérrez (Verd)
CRONISTES I RESPONSABLES DEL CENTRE D’INFORMACIÓ
Eider Gurrea (Blanc)
Víctor León (Blanc)
BIBLIOTECARIS
Daniel Bertran (Blau)
Júlia López (Blanc)
Guillem Mercadé (Blau)
RESPONSABLES DE L’ORDRE I HIGIENE
Claudia Roldán (Verd)
Gabriela Camprodon (Verd)
REPRESENTANT DEL MENJADOR
Clàudia Farrarons (Blau)
RESPONSABLES D’ESCACS
Àlex Francesc (Verd)
Adrià Picón (Verd)

JARDINERS
Sígrid Saló (Verd)
Daniel García (Blau)
CONSELL AUXILIAR DELS TRES COLORS
SECRETÀRIA DEL CONSELL DEL CONSELL AUXILIAR
Elena Pérez (Blanc)
BIBLIOTECÀRI
Hugo Muñoz (Blau)
RESPONSABLES DE L’ORDRE I HIGIENE
Daniela Caballero (Verd)
Yann Cugueró (Blanc)
REPRESENTANT DEL MENJADOR
Lucia López (Blanc)
Totes les classes de Primària han presentat els seus Consells
d’aula. Per als infants de les classes Sta Cecília i Sant
Nicolau ha estat la primera vegada que han participat en una
Presentació de Càrrecs. A partir d’ara ja s’han integrat a la
Vida Social de l’Escola de manera activa i ferma.
Així doncs, donem el tret de sortida d’aquesta experiència
engrescadora per als nostres alumnes amb l’objectiu de
vertebrar l’estructura de participació d’aquests com a
ciutadans a través de les seves responsabilitats, reunions
i presentacions periòdiques de càrrecs.
Els desitgem una molt bona actuació a tots.

