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ART & COPES
Els nostres alumnes participaran a l’edició d’Art & Copes realitzant una creació per parelles.
Els alumnes visitaran l’exposició que està situada al carrer Mercat. Totes les creacions estaran
penjades el matí de dia 11 d’octubre i romandran exposades durant tot el dia. Us animam a
visitar-la!!

SERVEI DE PRÉSTEC DE LLIBRES
La Comissió de Biblioteca del centre us informa que a partir del proper dia 15 d’octubre es
posarà en marxa el servei de préstec de la biblioteca. L’horari d’obertura serà els dimarts i
dijous de 11:30h a 12:00h (temps de pati) i els divendres capvespre de 15:45h a 16:45h.
●

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:
●

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

- 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.
●

I després de la lectura?

L’alumne haurà de completar una fitxa de comprensió lectora. Es tracta d’un full que lliurarà
el responsable de la biblioteca a l’alumne/a segons el curs on estigui matriculat. N’hi haurà un
per als alumnes d’infantil, 1r i 2n curs i un altre per als alumnes de 3r fins a 6è de primària.
●

Qui més llegeix...

Trimestralment es durà un registre del nombre de llibres que l’alumnat llegeix. Els alumnes
que més llibres hagin llegit participaran en una activitat lúdica que es durà a terme fora del
centre i totalment gratuïta
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SECCIONS EUROPEES
A finals d’octubre s’incorporarà un nou auxiliar de conversa. Estarà amb nosaltres fins el mes
de maig i realitzarà funcions de suport lingüístic a Educació Infantil, Art (tots els cursos de
primària) i Llengua anglesa a 5è i 6è curs.

ACCÉS AL PROGRAMA ‘PLATAFORMA DE PRÉSTEC DE
LLIBRES ELECTRÒNICS I CLUB DE LECTURA’
Fa dos anys vam adherir-nos al Programa ‘Plataforma de préstec de llibres electrònics i club
de lectura’. El nostre objectiu és seguir oferint als alumnes i les famílies la possibilitat
d’accedir a la plataforma Eduteca utilitzant els codis d’accés que ens facilita la Conselleria
d’Educació i Universitat.
Eduteca és una biblioteca digital a través de la qual els alumnes podran accedir gratuïtament a
una plataforma de préstec i descàrrega de publicacions que disposa d’un fons de 3.159
exemplars; entre ells hi ha 1.000 llibres d’infantil i primària i uns 200 llibres per a famílies en
diferents idiomes.
 Com podeu accedir-hi?
Des del centre hem creat un correu electrònic corporatiu per a cada alumne/a del centre
(........@ceipvialfas.com). A aquest correu s’hi accedeix a través de la plataforma GMAIL.

Totes aquelles famílies que estiguin interessades en accedir-hi i no recordeu l’usuari i la
contrasenya que us vam passar l’any passat, podeu contactar amb la Direcció del centre i us la
facilitarem de bell nou.
Si mai no hi heu accedit, us recordam que a la safata d’entrada del seu correu corporatiu hi
trobaran la identificació (el seu correu electrònic) i la clau per accedir a Eduteca.
Una vegada que es conegui la identificació i la clau es podrà accedir a la biblioteca digital des
de la web: http://eduteca.biblioescolaib.cat/opac
Si a pesar de tot teniu algun dubte o problema per accedir-hi, passau per Direcció i us mirarem
d’ajudar.

DC020509 REV. 1

