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FINAL DEL SEGON TRIMESTRE 
 

  Dia 27 de març es lliuraran els butlletins i informes corresponents a la 2a avaluació. 

  Dia 28 de març tendrà lloc la Diada de Jocs tradicionals al Poliesportiu de sa Pobla.  

  L’APIMA es farà càrrec del berenar dels alumnes, que només hauran de dur aigua. 

 

SETMANA DE LA INFÀNCIA I LA JOVENTUT 
 

 

Del 19 al 28 de març es durà a terme la VI Setmana de la Infància i la Joventut organitzada per 

l’Ajuntament de sa Pobla. El nostre centre participarà activament en algunes de les activitats, 

xerrades, tallers i altres iniciatives organitzades en horari escolar. Així mateix, els capvespres també 

s’han organitzat activitats adreçades a tot el públic. Trobareu més informació a la web 

www.sapoblaesjove.cat  

 

ACCÉS AL PROGRAMA ‘PLATAFORMA DE PRÉSTEC DE 

LLIBRES ELECTRÒNICS I CLUB DE LECTURA’ 
 
Des de la comissió de biblioteca ens complau informar-vos que ja han arribat els codis d’accés a la 

plataforma de préstec de llibres electrònics Eduteca, que és la biblioteca digital desenvolupada per la 

Conselleria d’Educació i Universitat.  

A partir de la setmana que ve, i durant tota l’escolarització, els alumnes d’aquest centre podran 

accedir gratuïtament a una plataforma de préstec i descàrrega de publicacions i club de lectura digital. 

Aquesta biblioteca disposa d’un fons de 3.159 exemplars distribuïts en 1.000 llibres d’infantil i 

primària, 1.000 de secundària, 1.000 de batxillerat i 159 llibres per a docents en català, castellà i 

anglès.  

Des del centre hem creat un correu electrònic corporatiu (........@ceipvialfas.com) per a cada 

alumne/a del centre. A partir d’avui anirem donant els correus electrònics i les contrasenyes d’accés 

als vostres fills i filles. A la safata d’entrada del correu electrònic hi trobareu la identificació i la clau 

per accedir a Eduteca. 

Una vegada tengueu la identificació i la clau podreu accedir a la biblioteca digital des de la web: 

http://eduteca.biblioescolaib.cat/opac 

Si teniu algun dubte, passau per Direcció i mirarem d’ajudar-vos. 

 

http://www.sapoblaesjove.cat/
http://eduteca.biblioescolaib.cat/opac
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DOTACIÓ ECONÒMICA DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ 

PER A LA RENOVACIÓ DE LES PERSIANES 
 

Aquesta setmana hem rebut la notificació per part de l’IBISEC de l’adjudicació d’una subvenció 

d’uns 8000 euros que permetrà substituir la totalitat de persianes que resten per canviar al centre (aula 

de psicomotricitat, menjador, aula de música...) 

 

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PATIS D’INFANTIL I PRIMÀRIA 
 

 

Aquest curs acadèmic 17/18 hem decidit iniciar una remodelació dels espais exteriors aportant i 

creant nous materials per tal de contribuir al desenvolupament integral dels nostres alumnes. 

Els nostres patis són grossos i ens ofereixen la possibilitat de crear espais creatius i oberts que 

estimulin els infants a fer descobriments, a experimentar i a desenvolupar la seva creativitat en funció 

dels seus interessos. 

Pensam que tenim un espai que es podria aprofitar més si el dotàssim de materials més atractius i, 

alhora, oferiríem als infants una altra possibilitat de joc diferent al que ja tenen. 

En el centre s’ha creat una comissió de millora de patis que s’encarregarà d’organitzar i dinamitzar 

les millores que tenim en ment.  

DISTRIBUCIÓ DELS ESPAIS 

  

PATI  D’EDUCACIÓ INFANTIL 

Al pati d’educació infantil infantil ja hem començat a fer-hi algunes modificacions. S’ha creat un 

rocòdrom o paret d’escalada i s’hi han posat dos sofàs. Tot i això encara s’han de dur a terme accions 

importants a diferents zones: 

1) Espai de pissarra per a creacions artístiques.  

2) Espai de pneumàtics. 

3) Espai per a la caseta infantil. 

4) Espai per al cotxe de fusta mòbil. 

 

PATI  D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

Al pati d’educació primària volem treballar en dos espais: 

1) Espai de pissarra per a creacions artístiques. 

2) Espai per a la cuina de fusta o palets. 

 

La renovació es durà a terme durant aquests mesos de març i abril.  

 


