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SAFA ESCALDES
DESTACATS DEL MES

RACONS I PROJECTES

A infantil el treball per racons es una eina habitual a classe.
L'alumne durant un període de temps pot assaborir un racó i
gaudir de l'aprenentatge de forma autònoma sempre amb
l'acompanyament dels tutors. El racons són: les matemàtiques,
la llengua, la psicomotricitat fina i l'art. Pel que fa a primària i
secundaria els projectes son un pilar molt gran en la formació
de l'escola. Els alumnes de primer fem el projecte dels
superherois i els alumnes de segon fem el projecte de l'aigua,
els de tercer fem la prehistòria i els de quart ens endinsem en
el mon dels romans. Els alumnes de cinquè descobrim Europa i
a sisè l'univers! Per últim, a secundària els nostres projectes es
basen en gran apostes per la tecnologia i la ciència. La
programació, la robòtica educativa o les pràctiques de ciències
són un bon exemple del nostre aprenentatge.

EN CLAU DE VALOR
MES JANERIÀ

Aquest mes hem celebrat el mes Janeria, el dia 11
de Gener vam commemorar la festa de la Beata Ana
Maria Janer de diferents maneres: En primer lloc,
vam fer el Bon dia Dia recordant les seves missions,
ara sóm nosaltres que hem d'agafar el relleu
d'Anna Maria Janer i estimar i servir sempre i en
tot. A més, hem vist un vídeo sobre que és l'Amor.
L'Amor no es un trofeu, l'amor el portem en el cor
en tot allò que experimentem i vivim. Per acabar el
dia, Un grup de mestres hem celebrat una
eucaristia a l'esglesia de Sant Pere Màrtir.

El dia 26 de Gener hem fet la Festa interna d'Anna
Maria Janer! Durant el matí hem fet dibuixos
relacionats amb la Beata. Després hem fet una
xocolatada i hem esmorzat coca. Els alumnes de
secundaria hem celebrat una Eucaristia i després
hem fet un canta paraula on amb una definició,
haviem d'adivinar una paraula que tingues una
valor. Després, haviem de buscar una cançó
relacionada amb el valor. Per acabar el matí, hem
creat un fons amb paraules per definir als nostres
companys i companyes. A la tarda hem gaudit d'un
súper Challenge Solidari a tota l'escola.

Tots els alumnes de totes les etapes hem
passat per diferents proves i hem
aconseguit punts per recaptar diners i fer
una acció benefica a a la nostra comunitat.
Ens ho hem passat genial. Les proves
consistien en fer treballs d'enginy en grup
per aconseguir punts i vam tenir una
sorpresa molt bonica. Les persones que
ens explicaven que haviem de fer eren de
totes les comunitats janerianes repartides
pel món. Un gran dia per recordar!

