SET-19

COL·LEGI MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

Iniciem un nou curs sense mesures COVID! Després de gairebé 3 cursos
excepcionals, recuperarem els diversos agrupaments entre l'alumnat i la
participació presencial de les famílies en les activitats, seminaris, actes i reunions
que es duran a terme al llarg del curs.

DIRECCIÓ
Com ja us vam informar, hi ha hagut un canvi en la direcció
del centre i estem treballant coordinadament per fer un
bon traspàs en tots els àmbits. La nova directora, la Roser
Margalef, es presentarà en les reunions d'inici de curs.

NOUS PROJECTES, NOVES IL·LUSIONS
L’Equip Docent entoma aquest curs amb molta il·lusió i
amb el ferm compromís de millorar i enfortir el Projecte
Educatiu del nostre col·legi. Aquest curs també tenim
entre mans, integrar el nou currículum de la nova llei
d’educació LOMLOE. És per això, que posarem en marxa
una sèrie de nous projectes i iniciatives que us
informarem properament. Us apuntem aquí algunes
d’elles:

Racons i ambients a EI i EP
Agrupaments flexibles a CS i ESO
Implementació del Projecte Innovamat a 3r EP
Implementació del programa Progrentis a 4t EP
Implementació de la metodologia Cambridge a 4t
i 5è EP i 1r ESO
Participació en projectes internacionals Etwinning
Celebració del 20è aniversari de la Setmana de la
Ciència i la Tècnica

FORMACIÓ DOCENTS

El personal de la nostra escola
està sempre immers en
diversos
processos
de
formació que ens permeten
millorar
en
el
desenvolupament
de
la
nostra tasca.
Aquest curs durem a terme
un curs sobre el Pla d’Acció
Tutorial per tal de dotar-nos
de més recursos i estratègies
per
millorar
l’atenció
a
l’alumnat i a les famílies.
També tenim prevista una
formació sobre identitat de
gènere, per tal que ens ajudi
a aprofundir sobre el tema i
ens doti de recursos per
promoure
pràctiques
respectuoses
en
la
convivència en el centre. Així
mateix,
continuarem
el
treball iniciat el curs passat
sobre el Design Thinking
aplicat en l’àmbit educatiu.

FEM EXTRAESCOLARS!

RENOVACIÓ ESPAIS I MATERIAL
Aquest estiu s’han realitzat
les obres de la reforma
integral de tots els lavabos
del col·legi.
També s’ha adquirit nou
material de robòtica i s’han
renovat les taules de l’aula
de tecnologia.

A la pàgina web
podeu
consultar
el
dossier de les
activitats
extraescolars
que oferim per
al curs 22-23;
també
hi
trobareu
el
formulari
d’inscripcions.

CEL·LEBRACIÓ DE LA MERCÈ
El divendres 23 de setembre celebrarem el dia de la nostra patrona, la Mare de Déu de la Mercè. És
un dia molt especial per al col·legi perquè representa la inauguració oficial del curs. Hem programat
un munt d’activitats per a la comunitat educativa que podreu veure al FEM Actualitat de la pàgina
web.
Com cada any, l’alumnat que ho desitgi (de P3 a 6è de primària) podrà portar el divendres 23 a les 9h
una flor -sense embolcall- per oferir a la Mare de Déu. Amb totes elles farem uns rams que
exposarem a la capella.

UNIFORMES
A partir del dilluns 3 d’octubre, tot l’alumnat de P4 a 2n d’ESO ha
de portar l’uniforme. Us recordem que cal respectar la normativa
referent a la roba de l’uniforme, el calçat i els complements; i el
vestuari, en el cas de l’alumnat de 3r i 4t d’ESO. Us demanem, com
sempre, la vostra col·laboració i el vostre suport en el compliment
rigorós d’aquesta normativa.

COMUNICACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA
Us recordem que si voleu
aportar qualsevol proposta,
iniciativa o acció de millora
ho heu de fer des de la
plataforma clickedu, a la
bústia
de
suggeriments.
L'Equip Directiu realitzarà la
valoració i us comunicarà la
seva resposta.

MOLT BON CURS 2022-2023! SEGUIM SEMPRE ENDAVANT!
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