
LA PISSARRA

CARNAVAL
Un any més el Rei Carnestoltes s'ha

instal·lat a l'entrada de la nostra escola amb
les consignes sota el braç.

Que comenci la festa!

Inf. i Prim. ESO
Dilluns 5 Cap decorat Pijama
Dimarts 6 Esportius Mudats
Dimecres 7 Pijama De platja
Dijous 8 Disfressa Hippies

El divendres 9 de febrer com a cloenda
de la festa de carnaval tots els alumnes de
l'institut-escola aniran d'excursió a La
Tallada d'Empordà.

TALLER EDUCATIU EFEC
Els alumnes de 4t d'ESO rebran aquest

mes de febrer (dies 16 i 23) uns tallers
educatius de 60' de durada sobre Estalvi i
inversió en el marc del programa EFEC
(Educació Financera a les Escoles de
Catalunya).

El projecte EFEC, té per objectiu oferir
a les escoles de Catalunya la possibilitat
d'impartir coneixements financers bàsics
als alumnes de 4t d'ESO. Els centres escolars
que participen del programa s’hi apunten
de manera voluntària per tal que els seus
alumnes rebin competències en finances
personals.

Els tallers són impartits per voluntaris
vinculats a entitats financeres (professionals
en actiu o jubilats), professionals vinculats
a associacions del sector econòmic financer
i funcionaris de l’Agència Tributària de
Catalunya, amb amplis coneixements dels
temes tractats a cada taller, així com
professors de secundària dels centres
participants.

Més informació a www.efec.cat
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XERRADA I REVISIÓ BUCODENTAL
El proper 27 de febrer l ’equip

d’Odontologia del CAP de Torroella de
Montgrí es desplaçarà a l’escola per a
realitzar la revisió bucodental als alumnes
de 1r de primària.

El Departament de Salut, a través dels
serveis d’Odontologia del centres d’atenció
primària, porta a terme, anualment, la revisió
odontològica dels alumnes, establerta en el
Pla de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta revisió té per objectiu prevenir
i detectar precoçment possibles alteracions
de la salut bucal.

Les famílies rebran un informe de l’estat
de salut oral dels seus fills/es. En el cas que
presenti alguna patologia que requereixi
algun tipus d’atenció s’indicarà en el mateix
informe per a que s’adreci a l’odontòleg del
centre d’atenció primària.

El mateix dia els alumnes també rebran
una xerrada sobre prevenció de la salut
bucodental.

TALLER EMPRENEDORIA
Els alumnes de 3r d'ESO participaran

el 28 de febrer en un taller d'emprenedoria
impartit des de el Consell Comarcal del
Baix Empordà. Aquest taller té l'objectiu
que els alumnes es plantegin la creació
d’empreses com una possibilitat de futur.
Durant la sessió s'ajuda als alumnes a
identificar, mitjançant dinàmiques de grup,
les necessitats no satisfetes i les tendències
que existeixen al seu entorn per cercar
oportunitats de negoci.

FUNDACIÓ ONCOLLIGA
Els alumnes de 1r d'ESO rebran el

proper 23 de febrer una sessió informativa
i de reflexió sobre els efectes del tabac. 

Aquesta sessió s'enmarca dins el
programa No et fumis la salut! de la Fundació
Oncolliga, un programa de prevenció del
consum de tabac destinat als joves de 1er
d'ESO. L'objectiu és difondre una actitut
favorable a un estil de vida sense fum,
facilitar informació objectiva als alumnes
perquè siguin concients de la seva
responsabilitat en la presa de decisions. Se'ls
proporciona eines perquè se sentin capaços
de rebutjar el tabac i, així descobrir la seva
autonomia i autoestima, relacionar-se amb
els altres sense deixar-se influir per la pressió
del grup, i descobrir nous interessos.

XERRADA XARXES SOCIALS
Els joves d’avui es troben i es relacionen

a les xarxes socials de forma natural; s'envien
missatges, xategen, tenen perfils a les xarxes
socials, blocs, pengen fotos i les comenten,
comparteixen arxius... I aprenen ràpidament
a utilitzar qualsevol nova xarxa social o
prestació dels dispositius que tenen o que
hi ha a casa.

Les xarxes socials no són ni bones ni
dolentes; tot depèn de com s'utilitzin, però
cal educar als joves a fer-ne un ús
responsable i segur.

Amb aquest objectiu, els alumnes de 6è
de primària rebran el dia 26 de febrer una
xerrada sobre Xarxes socials conduida pel
mosso d'esquadra de proximitat de la nostra
àrea.

AGENDA

2 Reunió famílies 4rt ESO
2 1r i 2n ESO - Sortida al

teatre 'IME'
8 Consell Escolar
9 Excursió a La Tallada
12 i 13 Festius
14 i 15 3r i 4t ESO - Nîmes

et Avignon (optativa francès)
14 a 2n ESO - Esquiada a
16 Queixans (La Cerdanya) 
16 INF - Sortida al teatre
20 CM - Excursió 'Un dia a

l'Edat Mitjana


