
De nou volem demanar als nens i nenes de L’Avet si volen ajudar-nos a 

decorar L’Informatiu. Ens podeu fer arribar dibuixos que portin un 

d’aquests títols:                                         (I els doneu al Xavi!) 

          JO DE GRAN VULL SER...  

          L’ANY 2021 VULL QUE... 

! 

 

 

  

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

  

MENÚ DEL RESTAURANT – Febrer 2021  

L’INFORMATIU febrer de 2021  
 

Dibuix de Clàudia 

Herruzo López, de 4t: 

“JO DE GRAN VULL 

SER BIÒLOGA”. 

DILLUNS 15 DE FEBRER ÉS FESTIU  

A LES ESCOLES DE TERRASSA. 

Dia festiu de lliure elecció escollit pel Consell Escolar Municipal. 



! 

Aquest mes de febrer tenim algunes activitats programades pendents de 

confirmar i d’altres que hem hagut de desprogramar. La situació canviant dels 

protocols del PROCICAT no ens permeten a data d’avui establir el calendari de  

  totes les activitats que farem aquest mes de febrer. N’anirem informant a les  

    famílies de cada curs així que puguem. Ara per ara confirmem aquesta activitat: 

       .3r i 4t   divendres 22     Taller de malabars i equilibris amb la Cia. Tub d’Assaig.. 

Quants maons de gel falten per acabar 

de construir aquest iglú si tots els 

maons son de la mateixa mida? 

Martí Gibert, 

Lara Sala i 

Ivet Salvador, 

de 3r. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada curs escolar l’escola està en contacte amb altres institucions de formació 

d’arreu per tirar endavant projectes i noves metodologies, fer formació, acollir 

alumnes de pràctiques... Per a L’Avet és un valor entrar en contacte amb altres 

centres de l’ecosistema educatiu perquè ens retroalimentem recíprocament. Així, 

tenim... 

 Universitat de Vic - Universitat Central de Cata-

lunya: formació i assessorament de tres anys sobre 

Aprenentatge i treball cooperatiu. 

 Universitat Autònoma de Barcelona: projecte d’in-

vestigació-acció Aprenentatge entre iguals. 

 Universitat Ramon Llull: assessorament a l’Escola Bressol de L’Avet. 

 Universitat de Barcelona: alumna en pràctiques de mestra, Marina Díaz. 

 Institut Sant Cugat: alumna en pràctiques de vetlladora, Ivet Olivé. 

 Empreses de formació Som Docents i Prisma, Fundació Aula Smart, Grup Iref i 

els Centres de Recursos Pedagògics del Departament d’Educació: cursos de 

formació de tots els docents de l’escola. 

 

SORTIDES I ACTIVITATS DEL MES DE FEBRER  RACÓ PER PENSAR  

FEM UNA ESCOLA NETA I BONICA 

Dins del lema EM CUIDO I ET CUIDO aquest mes volem fer una escola neta i 

bonica, que vol dir promoure un bon ambient de treball. Per a facilitar-lo 

entre tots ens proposem ajudar-nos a deixar les coses al seu lloc, afavorir la 

conservació del mobiliari i de les instal·lacions de l’escola, fomentar la 

cooperació entre l’alumnat i conscienciar-lo que l’escola és un lloc de tothom 

i que tots i totes en som corresponsables. Per això hem de tenir l’escola neta, 

presentable, ben decorada i que sigui un espai agradable per a les persones. 

L’equip de mestres també ha creat  

aquest curs una comissió d’estètica  

que vetlla per la bellesa dels  

espais de la nostra escola i que se  

suma a aquesta acció de la que  

tots i totes en compartim 

 la responsabilitat. 

 

Entre tots podem fer que l’escola 

tingui un aspecte saludable!  

Cristina Casas i 

Jana Gil, de 5è. 

Encertants i guanyadors/es del mes de gener que van resoldre els anagrames: 

 

Relació de L’Avet amb altres centres de formació 

Tal com van anunciar els Departaments de Salut i d’Educació 

aquest mes de gener s’ha fet un cribratge massiu al personal 

de les escoles de Catalunya. A L’Avet es va realitzar el dia 15 

de gener i tots els resultats per COVID-19 van ser negatius. 


