
NOVES TECNOLOGIES

Les noves tecnologies són un element
indispensable dins del centre. En un món cada
cop més digital, treballem perquè els alumnes
aprenguin a fer ús de les TIC de forma
responsable i segura. A l'etapa d'infantil tenim la
ludoteca interactiva que ens proporciona jocs
educatius per fomentar l'aprenentatge
mitjançant el joc com a eix motivador. Pel que fa
primària, els nostres objectius es centren en
aprendre de forma lúdica i sobretot adquirir
habilitats i eines per fomentar l'estudi digital. A
secundària, l'aprenentatge computacional és un
element molt important i es treballa des de
l'assignatura d'informàtica.   
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EN CLAU DE VALOR

CAMÍ D'ADVENT

Aquest mes hem celebrat el camí d'Advent. Un dels
mesos més bonics i més intessos a l'escola. Esperar
l'arribada de Jesús, pels nostres alumnes, preparar
el Nadal és quelcom més que preparar un pessebre
o aprendre unes nadales. És adonar-nos que el
nucli de la nostra FE , està en creure que Déu es fa
ENCARNACIÓ i que comparteix la nostra existència
humana. A infantil i primària hem fet activitats
cada setmana. Hem anat creant un pessebre amb
totes les figures del Betlem, cada figura
representava un valor per treballar i ens ha servit
de guia per donar-nos compte que entre tots els
nostres valors podem fer un Betlem                                                                 

Tot i estar vivint un període complicat per la
Pandèmia que ens afecta a nivell Mundial. Des de
l'escola hem buscat que la màgia del Nadal no es
perdés i l'hem enfocat amb molta il·lusió i sobretot
amb el missatge de que entre tots podem
aconseguir grans coses 

Els alumnes de Secundària, hem gaudit del
Nadal durant tot el mes, a l'assignatura de
religió vam llegir cada setmana l'evangeli
corresponent al Diumenge d'Advent i vam
treballar un símbol del Betlem i el vam
relacionar amb els valors que transmeten. El
riu, la establia o el camí ens donaven motius
per treballar aquests valors i vam engalanar
l'escala de l'escola amb aquests missatges
per treballar el temps d'advent. Per últim,
vam concloure la festa d'Advent amb la
celebració de la ecuaristia el 22 a l'esglèsia
de Sant Pere Martir.


