
Com cada any demanem als nens i nenes de L’Avet si volen ajudar-nos a 

decorar L’Informatiu. Aquest inici de curs us demanem que dibuixeu...  

             ALIMENTS DE TARDOR 
(I els doneu al Xavi!) 

Tots els dibuixos que es rebin decoraran el menjador  

de l’escola durant les diverses estacions de l’any!!! 

 

 

  

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

  

MENÚ DEL RESTAURANT – Setembre 2021  

L’INFORMATIU setembre de 2021  
 

Visca l’escola! 
Animats, alegres i il·lusionats, tot l’equip educatiu de l’escola us donem la 

benvinguda a L’Avet en aquest nou curs escolar 2021-2022. Som 33 persones 

creatives entusiasmades per l’educació. Ens encanten les relacions, els reptes, els 

aprenentatges, els valors educatius, les emocions, les habilitats, la cultura... i 

veiem l’escola com un bon lloc per acompanyar les persones en el camí per 

aprendre a ser felices, ajudant-les a descobrir tot el seu potencial. 

Vam fer aquesta fotografia el dia 1 de setembre i s’hi veuen dues cares noves: la 

Roser Vilageliu, tutora de P1, i la Jess Sesma, especialista d’anglès. També és nou 

a l’equip, però no apareix a la imatge, en Joan Marsal, vetllador de suport 

educatiu. 

L’escola és el resultat d’un treball cooperatiu entre alumnes, mestres i educadors, 

i família. Fem-la nostra. Que tinguem molt bon curs i... Visca l’escola! 

 



Les reunions seran al pati de l’escola de 7 a 8 del vespre 

per aprofitar millor la llum natural. 
 

En cas de pluja es farien telemàticament  

i a la tarda es faria arribar l’enllaç. 

A la reunió hi assistirà també en Joan Vert,  

titular i director gerent de l’escola. 

  

Aquest curs implementem un nou 

projecte de matemàtiques 

manipulatives: INNOVAMAT. Es 

tracta d’un projecte sobre 

llenguatge matemàtic creat per 

especialistes del Departament de 

didàctica de la UAB. Ens permetrà 

incorporar l’eina de les tauletes 

digitals en el treball a l’aula. 

 

 

 

 

 

Aquest curs l’equip de 

mestres comencem una 

formació i assessora-

ment de tres anys amb la 

Universitat de Vic sobre 

APRENENTATGE 

COOPERATIU. Ens ha de 

permetre actualitzar els 

coneixements i cohesio-

nar l’equip amb aquesta 

metodologia que ja és 

present a L’Avet des de 

fa molts anys. 

 

 

 

 

L’àrea d’Educació Física fa un replantejament a 

Cicle Mitjà: l’activitat de natació al CNT acaba a 3r 

de Primària i a partir de 4t els alumnes ja faran 

l’assignatura al gimnàs Squash-4. 

 

 

 

 P3 i P4    1r i 2n  5è i 6è  
DIES DE SETEMBRE            

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

              

 P1 i P2  3r i 4t   P5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaris per a les entrevistes amb les tutores 

Es prioritzarà fer les entrevistes de seguiment que es realitzen al llarg del curs 
de manera presencial, amb opció telemàtica sempre que sigui necessària. 
 
 

P1 – Roser Vilageliu Dilluns a les 10 

P2 – Bea Gómez Dimarts i dijous a les 10’30 

P3 – Esther Rodrigo Divendres a les 10 

P4 – Ivet Aguilar Dilluns a les 4 i dimarts a les 11 

P5 – Laura Romero Dilluns a les 11 i divendres a les 4 

1r – Olga Carretero   Dijous a les 12 i divendres a les 3 

2n – Maite López Dilluns a les 3 i dimecres a les 11 

3r – Cristina Badia  Dijous a les 4 i divendres a les 10’30 

4t – Núria Ferraz Dimarts a les 12 i dijous a les 4 

5è – Anna Tutusaus Dimarts a les 4 i dijous a les 12 

6è – Marc Gutiérrez Dimarts a les 4 i divendres a les 9 

Psicòl.  Teresa Esquius Dimarts a les 12 i a les 4 

 
 
 
 
 

Reunions d’inici de curs de les tutores i les famílies 
 

Algunes novetats del curs 2021-2022 
 


