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Les escoles de la Fundació

El dia 18 de setembre, a quarts de sis de la tarda, es va fer una trobada de tots els mestres de les
escoles Lys, Nausica, Peter Pan, Reina Elisenda i Els Arcs.

L’objectiu de la reunió va ser enfortir els llaços de la nostra Fundació, conèixer millor les instal•lacions d’Els Arcs
i potenciar el projecte educatiu comú.

L’acte va començar amb el parlament de l’Elias Gaston (Director d’Els Arcs), seguit de la Carme Sànchez
(Directora del Peter Pan) i, finalment, va intervenir l’Oriol Olivé (Director de Batxillerats de la Institució Cultural
del CIC). A continuació, tots els assistents van fer una visita per l’escola, acompanyats pels professors d’Els
Arcs. Per acabar, ens vam reunir tots a la pista del poliesportiu tot gaudint d’un berenar i visionant un muntatge
audiovisual de la nostra darrera promoció.

Tothom va valorar positivament la iniciativa. Ja s’està començant a preparar la propera trobada que serà l’1 de
juliol.

Gràcies a tots!

 

Socialització llibres de text

Aquest curs, la socialització dels llibres de text ha estat tot un èxit.
Més de 200 famílies s’han acollit a aquesta iniciativa que ha organitzat
l’Associació de Pares i Mares de l’escola.

A finals de juny, els alumnes que es van apuntar a la socialització, van
deixar els llibres que ja no necessitaven i al setembre van rebre els llibres
del curs actual. Tot i que hi ha hagut alguna qüestió a resoldre, la valoració
final és positiva i les famílies han estat molt contentes, tant pel que fa a
l’estalvi com pels valors que aquest projecte comporta.

Aquest procés ha estat possible gràcies a la dedicació dels pares de
l’AMPA que han treballat de valent per tal que tot sortís bé. Moltes gràcies i ànims per al curs vinent!

Busquem un nom i una imatge

L’AMPA de l’escola ens ha proposat un concurs per tal de donar un
nom i una imatge al projecte de socialització de llibres.

Es tracta de buscar un nom atractiu i una imatge divertida que identifiqui
aquest projecte. A les tutories, ja se n’ha començat a parlar per tal que tots
els alumnes que hi vulguin participar s’hi puguin engrescar.

Aviat sabrem la data definitiva de presentació i els premis per als
guanyadors.

Animeu-vos i participeu-hi.

Feu vostre aquest projecte!

 

Intercanvi França

La setmana del 17 al 26 de setembre han vingut els alumnes de l’escola Val de Rance de la Bretanya per
continuar amb el projecte d’intercanvi iniciat el juny passat amb els alumnes que enguany cursen 3r.

Han fet activitats diverses conjuntament, com ara, tir amb arc i canoes al Canal Olímpic, taller de cuina al mercat
de la Boqueria, passejada pel Barri Gòtic i algunes visites significatives de la ciutat (Sagrada Família, Park Güell,
Cosmocaixa, museu Picasso...).

També, aprofitant que Barcelona estava de Festa Major, han compartit moltes de les activitats que estaven
programades per aquests dies.

El darrer dia, es va fer un sopar de comiat a l’escola, en el que van col•laborar tots els participants de l’intercanvi
Fins i tot va haver-hi ball de fi de festa!

Au revoir, mes amis!
 

Reunions de pares

Amb el començament de curs també s’inicien les reunions de cada
tutor amb els pares i les mares del seu grup classe.

Les trobades estan programades pels dies següents:

- 4t d’ESO - Dimecres 25 de setembre, a les 19h 
- 3r d’ESO – Dimecres 2 d’octubre, a les 19h 
- 2n d’ESO – Dimecres 9 d’octubre, a les 19h
- 1r d’ESO – Dimecres 16 d’octubre, a les 19h

A les reunions es fa la presentació del tutor i s’expliquen els objectius del
curs. També es comenten les novetats, les activitats que es portaran a
terme i s’incideix en els aspectes més rellevants de l’etapa educativa que
es comença.

Alumnes, pares i professors, us desitgem un bon curs 2013-14!

 

Activitats extraescolars  

Hem començat el curs i també les activitats extarescolars.

Gràcies a l’AMPA, ja tenim la xarxa nova de vòlei per fer els partits a la
pista descoberta, així podem afavorir els entrenaments simultanis entre
cadets i juvenils, i també es pot combinar amb els equips de bàsquet.

Amb la xarxa nova, ara ja tots podem entrenar, tant a la pista coberta com a
l’exterior.

Ha estat una gestió laboriosa, però pensem que repercutirà molt
satisfactòriament en l’esport escolar.

Tots estem molt contents!

Ara toca entrenar!
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