
CIRCULAR nº 4

 Santa Eugènia, 3 d'octubre de 2022
Benvolgudes famílies,

Aquesta setmana, la nostra escola posarà en marxa els tallers. L'objectiu és clar; crear
una  sèrie  de  situacions  d'aprenentatge  perquè  els  nostre  alumnat  acumuli  una  gran
quantitat  de  coneixements;  millori  el  seu  aprenentatge  i  que  aquest  sigui  significatiu,
vivenciat i profund.

L'escola ha fet una llarga feina d'organització i coordinació perquè aquestes situacions
despertin la curiositat, la motivació, les ganes d'aprendre i la construcció en darrer terme
d'un edifici de coneixements en què uns porten a uns altres i els alumnes experimenten,
interpreten, analitzen i esdevenen competents en diferents matèries des d'un punt de vista
globalitzador.

Així, els alumnes gaudiran de 10 tallers a primària ( cinc a 1r, 2, i 3r i cinc més a 4t, 5è i
6è) de manera rotatòria,  dos pics per setmana, de tal  manera que un mateix alumne
passarà per cada un dels tallers en unes 10 sessions cadascun d'ells. Cada taller serà
impartit per un/a mestre/a i en el que participaran de 10 a 12 alumnes per grup en el que
estaran mesclats alumnes de 1r, 2n, i 3r per una banda i  de 4t, 5è i 6è per un altra.
Els petits de primària tendran els següents tallers: Coneixem Santa Eugènia, Hort escolar,
Art, Cuina i Reptes cooperatius 
Els  grans  de  primària  disposaran  dels  següents  tallers:  Sostenibilitat,  Robòtica,
Celebracions i tradicions angleses, Bricolatge i Cuina

A infantil hi hauran 4 tallers impartits per una-dues mestres amb 10 alumnes per taller,
també de forma rotatòria, dos pics per setmana (els dimarts i dijous) i seran els següents:
Taller d'aula, d'educació sensorial, joc simbòlic i exterior.

Si els vostres fills i filles us conten moltes coses d'aquests tallers, dels seus avenços i
descobriments i frisen perquè arribi el dia en què els toca el seu taller, serà un bon senyal
que  tot  el  que  hem  preparat  per  a  ells  haurà  valgut  la  pena  i  els  servirà  pel  seu
aprenentatge....

Visca els nostres tallers!

L'equip de mestres


