MENÚ DEL RESTAURANT – Gener 2021

L’INFORMATIU

gener de 2021
Dibuix de Lucía
Rubio Pino, de 4t:

Nota:
Ocasionalment el
menú pot sofrir
alguna variació
segons el mercat.

El nostre equip de cuina:
Ramona Morel
Jordi Colomer
Conchi Bernal
(Foto de gener de 2019)

Aquest mes volem demanar als nens i nenes de L’Avet si volen ajudarnos a decorar L’Informatiu. Ens podeu fer arribar dibuixos que portin
aquest títol:
(I els doneu al Xavi!)

L’ANY 2021 VULL QUE...

“JO DE GRAN VULL
SER VETERINÀRIA”.

SORTIDES I ACTIVITATS DEL MES DE GENER
1r i 2n
3r, 4t,
5è i 6è

Divendres 15
Dijous 14

Visita a l’exposició del mNACTEC “El cos humà”
Taller de percussions africanes a l’escola.

RACÓ PER PENSAR
Avui us proposem resoldre cinc ANAGRAMES.
Si canvies les lletres d’ordre pots construir paraules noves. Les sabràs trobar?
GENER – nom d’un color
ESPONJA – nom d’una llengua oriental
ANIMAR – nom de nena
GESTIÓ – estri de l’escola
TALLER – signe que correspon a un so
Guanyadors/es del mes de desembre que van desxifrar el codi secret:

CLASSIFICACIÓ DELS RESIDUS
Seguim amb la mirada marcada per la cura sota el lema EM CUIDO I ET CUIDO
amb l’objectiu d’aprofundir en una vida saludable en un planeta sostenible.
Els darrers mesos us vam recordar la importància de fer servir embolcalls
sostenibles per als esmorzars i per als dinars dels dies d’excursió, i també la
incorporació de la fruita com a aliment habitual de la nostra dieta. Ara afegim
una tercera acció:

tu pots classificar correctament!
Consisteix en llençar cada residu al contenidor adequat. Respecte el curs
passat hem introduït la correcta eliminació de les mascaretes que van al
rebuig.

Mariona Martí de 3r.

Cristina Casas i Jana Gil de 5è.

Pol Castillo i Mia Marsellès de 2n.

Valèria Borja de 4t.

Projecte interdisciplinari a 6è: fem un curtmetratge
L'Avet treballa l'educació en comunicació de forma estructural amb el projecte
transversal anomenat "Arts audiovisuals i escèniques", que estructura totes les
intervencions en aquest àmbit. El projecte de curtmetratges de 6è suposa el
plantejament de l'escola centrat en l'aprenentatge audiovisual i, en particular, del
cinema.
L’any que hem acabat va suposar un reconeixement important en els XVII premis “el
CAC a l’escola”, del Consell Audiovisual de Catalunya. Aquest reconeixement es va
produir durant el confinament i per això va passar desapercebut. El jurat va voler
premiar aquest projecte perquè “és un
excel·lent plantejament d’escola centrat en
l’aprenentatge de l’audiovisual i, en particular,
del cinema. En la creació de múltiples
curtmetratges, s’hi treballen aspectes clau del
llenguatge audiovisual i es veu la participació
directa de l’alumnat en l’elecció dels temes i en
els guions. El jurat vol valorar positivament
també l’esforç que es fa per desmuntar
estereotips diversos.”

