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COL·LEGI MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

LA LÒGICA ET PORTARÀ DE LA "A A LA Z";
LA IMAGINACIÓ ET PORTARÀ A TOT ARREU"
ALBERT EINSTEIN

FEM 20 ANYS DE LA SETMANA DE LA CIÈNCIA I LA TÈCNICA!
Enguany el nostre col·legi celebra la vintena “Setmana de la Ciència i la Tècnica”
del 14 al 18 de novembre. 20 anys fomentant, motivant i educant les
competències científica-tecnològica i digital en l’esperit de tot el nostre alumnat.
Ens sentim plenament orgullosos de ser uns dels centres pioners en integrar
aquests àmbits d’aprenentatge en el seu model pedagògic.

CALENDARI ACTIVITATS EI-EP
Durant
aquets
dies,
l’alumnat
d’infantil,
primària i secundària
gaudirà de múltiples i
diverses
experiències
relacionades
amb
la
ciència i la tècnica, tot
posant en pràctica la
metodologia STEAM.

Podeu consultar la
programació
a
la
pàgina web i seguirles a les xarxes socials.

CALENDARI ESO
L’alumnat de 4t d’ESO té un
especial
protagonisme
en
aquesta setmana. La temàtica
escollida com a fil conductor és
“Cinema i ciència”. Els i les joves
han dissenyat uns cartells
propagandístics amb aquesta
temàtica i s’exposaran per
ambientar el col·legi. Dins de
les activitats que es duran a
terme, hi ha els clàssics
concursos de matemàtiques,
“Esbrinaxifres” i “Fem reptes
matemàtics”,
la
pel·lícula
“Descifrando enigma”, tallers
experimentals, les visites al
Tibidabo i a l’Institut de recerca
contra la leucèmia Josep
Carreras i la xerrada de
l’increïble David Aguilar.

LA 1A CAMPANYA DE RECOLLIDA D'ALIMENTS HA ESTAT TOT UN ÈXIT!
La 1a Campanya d'Aliments que
organitza el col·legi per a Càritas Sant
Feliu ha estat tot un èxit! S'han recollit
1.129 producte:
• Pasta de sopa: 108
• Pastilles de brou: 84
• Sobres de sopa: 277
• Cereals: 110
• Sardines: 158
• Oli: 84
• Fruita en Almívar: 151
• Brou: 157
L'alumnat de l'ApS de 4t d'ESO
agraeix enormement a tota la
comunitat
educativa
la
seva
participació i mostra de solidaritat.
Entre totes i tots FEM un món millor!
Moltíssimes gràcies!
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