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FESTA DE NADAL
Us recordam que divendres dia 22 de desembre realitzarem la festa de Nadal al gimnàs
annexe, igual que l’any passat.
Les actuacions dels alumnes començaran a les 9’30h. L’ordre serà el següent: des dels
alumnes de 4t d’infantil fins arribar als alumnes de 6è curs.

XOCOLATADA I PATGE (APIMA)
El mateix divendres dia 22 de desembre l’APIMA organitzarà una xocolatada amb
ensaïmada per a tots els alumnes del centre. Recordau que els alumnes han de dur
torcaboques de roba i cullera. Els tassons els posarà el mateix centre.
Aquest dia també s’espera l’arribada del patge dels Reis d’Orient per a recollir les
cartes dels alumnes.

LLIURAMENT DE BUTLLETINS I INFORMES
Dia 21 de desembre a les 14’00 hores es lliuraran als alumnes els informes i butlletins de
qualificacions corresponents a la primera avaluació del present curs.

SECCIONS EUROPEES
A mitjan novembre es va incorporar l’auxiliar de conversa, Calum McGowan, del Regne
Unit. Estarà amb nosaltres fins el mes de maig donant suport lingüístic a Educació
Infantil, Art (tots els cursos de primària) i Anglès a 5è i 6è curs.

TEATRE DE NADAL
El proper dia 21 de desembre els alumnes de 6è representaran l'obra teatral "El Rei
Meló". Es realitzaran dues sessions a sa Congregació durant el matí per als nins i nines
de l'escola.
Dilluns dia 18 de desembre a les 19:00 hores es farà una representació especial, només
per als familiars dels alumnes de 6è curs.
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FUNCIONAMENT DEL PRÉSTEC DE LA BIBLIOTECA
Des de la Comissió de la Biblioteca volem donar difusió sobre el funcionament del préstec bibliotecari que es
va posar en marxa el mes de novembre.
●

Quin és l’horari de préstec?

L’horari de préstec de llibres per als alumnes és dilluns i dimecres en temps d’esbarjo (encarregat Biel
Bidell), i els divendres de 16-17h coincidint amb l’hora de guàrdia en activitats extraescolars (persona
encarregada serà el mestre de guàrdia).
●

Com estan distribuïts els llibres dins la biblioteca?

Els llibres compten amb distintius de colors per tal d’identificar els llibres més adequats segons les edats (o
cicles) que es troben aferrats en el llom del llibre devora el títol:
●

Com ho poden fer els alumnes per endur-se un llibre a casa?
-

●

color blau per a Ed. Infantil;
color vermell per a 1r i 2n d’Ed. Primària;
color verd per a 3r i 4t d’Ed. Primària;
color groc per a 5è i 6è d’Ed. Primària
color taronja/marró per als llibres de consulta, diccionaris i de coneixements.

Només un llibre per persona, i es podrà tenir fins a un màxim de 2 setmanes.
Els diccionaris, les enciclopèdies i els llibres de coneixements només són de consulta a dins la
biblioteca i no formen part del servei de préstec.
En el cas de retornar un llibre en mal estat o pèrdua del mateix, l’alumne haurà de pagar una sanció
d'entre 5-20€ segons el preu del llibre, o bé substituir-lo per un altre igual o equivalent.
Per a què serveix la llibreta de biblioteca?

És un material que serveix per a dur un registre dels llibres que s’han emportat a casa els alumnes i també
guardar el carnet de biblioteca.
Disposa de 12 caselles que tenen com a objectiu aconseguir 12 segells (gomets de diferents colors) per
obtenir xapes de na Mutis. Amb els 5 primers segells (o gomets de color vermell) tendran una xapa de na
Mutis de color vermell. Amb els 4 segells (o gomets de color verd) següents, una xapa de color verd; i amb
els 3 segells (o gomets blaus) restants, una xapa de color blava. D’aquesta manera, es pretén que les xapes
sigui un reforç positiu cap el seu interès per la lectura.
És important, destacar que abans de què la persona encarregada de la biblioteca lliuri als alumnes els segells o
xapes corresponents, l’alumne haurà de completar la comprensió lectora. Es tracta d’un full que està a dins
la biblioteca i n’hi ha de dos tipus: una per als alumnes d’infantil, 1r i 2n de primària, i una altra per als
alumnes de 3r fins a 6è de primària.
Les comprensions lectores es guardaran a dins la biblioteca, per si els tutors estau interessats en saber quins
alumnes i quin tipus de lectures els han interessat més.

“No hi ha espectacle més bonic que la mirada
d’un nen que llegeix” (Günter Grass)

DC020509 REV. 1

