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AMPLIACIÓ HORARI DEL SERVEI DE PRÉSTEC DE LLIBRES
Us informam que hem ampliat l’horari d’obertura de la biblioteca durant els capvespres. A partir
d’aquesta setmana la biblioteca romandrà oberta tots els dijous i divendres de 16h a 17h. L’horari
d’obertura dels matins seguirà sent els dimarts i dijous d’11:30h a 12:00h.

SUBVENCIÓ DE L’OBRA SOCIAL DE LA CAIXA
El nostre ha rebut una subvenció econòmica de 2.200 € de l’Obra Social de La Caixa per dur a terme
un projecte per millorar el servei de la biblioteca escolar.
Els alumnes i les famílies més desafavorides i amb més dificultats econòmiques del nostre centre
podran accedir al servei de biblioteca del centre gràcies a la subvenció aportada per l’Obra Social de
La Caixa i gestionada a través de l’Oficina de Caixabank de sa Pobla.
En el centre tenim ben clar que la lectura és una eina transformadora de la societat i que afavoreix
l'aprenentatge, la convivència i el creixement personal, intel·lectual i social dels alumnes. Per això,
uns dels objectius del projecte és arribar a totes les famílies, en especial a les famílies més
vulnerables i amb més dificultats econòmiques.
La finalitat és aconseguir que tots els alumnes del centre tenguin les mateixes

oportunitats

d’aprenentatge i evitar situacions de desigualtat educativa.

PARTICIPAM AL PROGRAMA D'ACOMPANYAMENT ESCOLAR
Un grup d’alumnes de 5è i 6è de primària podrà gaudir dels beneficis del Programa
d'Acompanyament Escolar que la Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa ha tornat
posat en marxa per a aquest curs 18/19.
El programa té per finalitat que l’alumnat aconsegueixi l'autonomia suficient per poder regular el seu
propi aprenentatge i augmentar les seves expectatives d’èxit, expectatives associades a la
permanència en el sistema educatiu, reduint així l’abandonament escolar.
Es dedicaran un total de 78 hores a cada grup, distribuïdes de forma proporcional entre el 5 de
novembre de 2018 i el 20 de juny de 2019. Les activitats es desenvoluparan en dies lectius i en horari
no lectiu.
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SECCIONS EUROPEES
A finals d’octubre es va incorporar l’auxiliar de conversa, Hannah Saylor, dels Estats Units. Estarà
amb nosaltres fins el mes de maig donant suport lingüístic a Educació Infantil, Art (tots els cursos de
primària) i Llengua anglesa a 5è i 6è curs.

DIES DE FRUITA I LÀCTICS
Arran de la creació de la Comissió de Salut a nivell local, el claustre del centre ha aprovat ampliar els
dies que els alumnes han de dur fruita per berenar. Per tant, el dia de berenar de derivats làctics
seguirà sent el DIMARTS i els dies de berenar de fruita seran els DILLUNS i els DIJOUS. En cas
que trobeu que no els basta per berenar, podeu acompanyar-ho d’algun altre aliment.

ACCÉS AL PROGRAMA ‘PLATAFORMA DE PRÉSTEC DE
LLIBRES ELECTRÒNICS I CLUB DE LECTURA’
L’any passat vam adherir-nos al Programa ‘Plataforma de préstec de llibres electrònics i club de
lectura’. El nostre objectiu és seguir oferint als alumnes i les famílies la possibilitat d’accedir a la
plataforma Eduteca utilitzant els codis d’accés que ens facilita la Conselleria d’Educació.
Eduteca és una biblioteca digital a través de la qual els alumnes podran accedir gratuïtament a una
plataforma de préstec i descàrrega de publicacions que disposa d’un fons de 3.159 exemplars; entre
ells hi ha 1.000 llibres d’infantil i primària i uns 200 llibres per a famílies en diferents idiomes.
 Com podeu accedir-hi?
Des del centre hem creat un correu electrònic corporatiu per a cada alumne/a del centre
(........@ceipvialfas.com). A aquest correu s’hi accedeix a través de la plataforma GMAIL.

A partir d’avui anirem recordant els correus electrònics i les contrasenyes d’accés als vostres fills,
filles o familiars. Als alumnes nous d’enguany (4t d’infantil i nouvinguts) se’ls en crearà un de nou i
també els farem arribar les contrasenyes d’accés.
Una vegada que els alumnes hagin accedit al seu correu corporatiu, a la safata d’entrada del correu
electrònic hi trobaran la identificació (el seu correu electrònic) i la clau per accedir a Eduteca.
Una vegada que es conegui la identificació i la clau es podrà accedir a la biblioteca digital des de la
web: http://eduteca.biblioescolaib.cat/opac
Si teniu algun dubte o problema per accedir-hi, passau per Direcció i mirarem d’ajudar-vos.
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