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JA TENIM WEB NOVA!!!
Després d’uns quants mesos de molta feina per fi tenim la web nova, encara falten alguns petits detalls
però estem molt contents del canvi, pensem que la web és molt visual i transmet molt bé la forma de fer de
l’escola l’ESTEL, que camina sota el lema L’ESTEL UNA ESCOLA QUE US ACULL. A la web hi
podreu trobar el tour virtual per l’escola i també un vídeo del dia a dia a l’escola. Com ja deveu saber
aquest any les portes obertes s’hauran de fer en format virtual i amb visites reduïdes a les tardes, fora de
l’horari escolar, per això vam pensar que seria una bona idea poder fer un vídeo que mostri la nostra
manera de ser i treballar a la comunitat de petits especialment i que les famílies tant les futures com les
actuals que no poden entrar a l’escola puguin fer-se a la idea de COM SOM , QUÈ FEM I COM HO
FEM ...
Tot i que no ens agrada aquesta situació que ens està tocant viure i que ens limita molt alhora de poder
obrir l’escola i que tota la comunitat educativa pugui treballar i compartir el procés de creixement de cada
infant estem fent tot el possible per apropar-vos tot el que va passant a l’escola a través de les xarxes
Instagram , la web i els mitjans dels que disposem.... Desitgem poder tornar a una certa normalitat lo abans
possible però ara ens toca a tots i totes fer un esforç i gaudir del que tenim que no és poc.
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CAL RECORDAR ...
16.02.21 Escalada. Centre Municipal d'Escalada de la Foixarda (5è matí)
16.02.21 Tennis taula. Centre Municipal d'Esgrima Reina Elisenda. (6è matí)
18.02.21 Gimnàstica Gràcia gimnàstic club. Club gimnàstica Gràcia. (1r). 10h
26.02.21 Maambo. L’Auditori. Sala 1 (3r i 4t) De 10,15 a 11,15h
Totes aquestes sortides estan confirmades però en funció de les restriccions imposades pel PROCICAT
podrien anul·lar-se, us anirem informant si es produeix algun canvi.

LA VEU DELS ALUMNES:
TALLER DE ROBÒTICA

Classe dels minerals Comunitat de grans

La classe dels minerals hem fet un taller de robòtica que ara us expliquem.
El primer dia vam fer els grups de treball. Un cop fets vam parlar quin robot volíem fer i vam decidir fer un
escorpí, un gos, un cotxe i un remolí. Cada grup tenia una capsa amb les instruccions i els materials per
fer el robot, vam llegir les instruccions i vam començar a construir-lo. Primer havíem de connectar el xip
amb el cable i després muntar amb les peces la forma del robot que havíem escollit. Quan està tot muntat,
pots fer moure el robot amb l’aplicació de la tauleta. Et surten unes fletxes per triar com vols que es mogui
i fer recorreguts, també vam inventar recorreguts amb altres materials. Si acabaves un robot podies fer-ne
un altre!
Ens ha agradat molt! Hem après a muntar un robot i a moure’l a través de l’ aplicació de la tauleta. També
a col·laborar amb els companys i passar-ho bé entre tots.
Mar, Ariadna i Ione

LA VEU DE L’AFA
Benvolgudes Famílies!!!!! Ja ha arribat febrer, el període més fred de l’any i amb ell arriba el rei Carnestoltes.
Aquest any vindrà com sempre amb les seves normes divertides i molta xerinola pels nostres nens i nenes però la
festa serà diferent.... no podrem gaudir tots plegats dels carnaballs en directe i, ho haurem de fer en grupets i amb
molta cura i precaució. Però no traiem la il·lusió als nostres infants que ja han començat a preparar els balls pel
divendres 12. Enguany els acompanyaran unes disfresses molt casolanes que ells mateixos estan elaborant a classe.
També ens hem de congratular de que la nostra escola hagi estat triada per a poder fer unes reformes al pati que el
facin més amigable i més verd. Una vella reivindicació de les famílies que finalment ha donat els seus fruits.
Recordeu que la força de les famílies a l’escola rau en una AFA compromesa i potent. Per això, si no ho heu fet
encara, us animen que us associeu ja que junts podrem aconseguir més coses que no si anem per separat. A més,
volem fer una crida a aquelles mares i pares que vulguin incorporar-se a la junta ja que l’any vinent algunes causaran
baixa al marxar les seves filles de l’escola i necessitem reforços!!! Us necessitem a tots i totes!
Ànims i sempre endavant.
LA JUNTA DE L´AFA

LA JUNTA DE L’AFA

