1a circular curs 2018-2019
Com deia el Pare Fundador: “Detenerse es perder todo lo andado” i en camí d’excel·lència per als nostres alumnes intentem
incorporar millores pedagògiques cada curs.
-

Auxiliar de conversa
Homestay a Bury St. Edmund per a 6è P i 2n ESO
Treball per racons a 1r i 2n Primària
Projecte europeu Erasmus KA2 “Maths around”
Consolidació EntusiasMat 3r P-6è P
Tutoria entre iguals (TEI) a 3r i 5è P amb la col·laboració de l’AMPA.
Erasmus KA1 (Professors): “An approach to new methodologies”
Projecte Secundària: “Eureka”

Millores en les instal·lacions
-

Pintura del porxo principal
WC nous del pati
Millores en el terra del pati
Motor nou per a la càmara de la cuina

ELS MIGDIES AL MANYANET BEGUES
1. Menjador escolar
Els menús estaran a la pàg. web del centre, només s’entregaran menús en paper a Infantil.
El menjador inclou:
- Menú amb Supervisió dietètica
- Decorats i assajos festivals
- Vetlla dels alumnes al menjador i pati
- Manualitats Infantil i Primària
- Estudi per a Primària (de 3r-6è EP)
- Catequesi de Confirmació (3r ESO)
- Estudi per a ESO
- Germà Gran
Repàs de Matemàtiques, Física i Química (ESO)
- Preparació proves Cambridge
2. Extraescolars:
- Robòtica amb ROBOTIX (Primària i ESO divendres al migdia)
- A ballar! amb la Prof. Marta (Primària dilluns al migdia)
- Xinès amb l’Institut Confucio (Primària i ESO dilluns al migdia)
- Muguendo amb Arts Martial Gavà (Primària dilluns i dimecres al migdia)
- Volei amb Club Volei Begues (Primària dimarts i dijous al migdia)
- Coral amb la Prof. Emma (dimarts P4 i P5 i dijous CI Pri migdia)
- Futbol sala amb el Prof. Jordi (Primària dilluns al migdia)
- Patinatge amb Club patinatge Begues (Infantil, Primària i ESO tardes)
- PAFYD (Infantil i Primària tardes)
- Acadèmia Isabel Pugès Anglès i Francès (tots els dies al migdia Inf, Pri i ESO)
DESDOBLAMENTS ESO
A 1r d’ESO, Science en anglès i a més una de les hores estarà desdoblada (hi haurà dues professores) per poder fer ús del laboratori en grup
reduït, una hora de Tecnologia, també estarà dividida per poder baixar al taller. Les assignatures d’Anglès, Francès i Matemàtiques es fan en
grups reduïts.
A 2n d’ESO, Science en anglès i a més una de les hores estarà desdoblada (hi haurà dues professores) per poder fer ús del laboratori en grup
reduït, una hora de Tecnologia, també estarà dividida per poder baixar al taller. Les assignatures d’Anglès, Francès i Matemàtiques es fan en
grups reduïts.
Les assignatures d’Anglès, Francès, Fem una revista, Cultura Clàssica i Matemàtiques es fan en tres grups reduïts. Tanmateix, Hi haurà una hora
d’anglès de Speaking amb dos professors a l’aula.
A 3r d’ESO, Science (impartida en anglès). Les assignatures de Matemàtiques, Cultura Clàssica, Francès i Anglès es fan en grups reduïts.
A 4t d’ESO, Science (impartida en anglès). Les assignatures de Matemàtiques, Francès i Anglès es fan en grups reduïts, així com totes les
matèries optatives.

DESDOBLAMENTS PRIMÀRIA
1r i 2n d’EP: Racons de Llengua Catalana.
3r d’EP: Racons de Llengua Catalana i Taller d’Expressió totes les hores del curs.
4t d’EP: Racons de Llengua Catalana i Taller d’Expressió; Llengua Anglesa i Conversation, totes les hores del curs.
5è d’EP: Racons de Llengua Catalana i Taller d’Expressió; Llengua Anglesa i Conversation, totes les hores del curs.
6è d’EP: Racons de Llengua Catalana i Taller d’Expressió; Llengua Anglesa i Conversation, totes les hores del curs.
A més, tots els nivells disposen d’hores de reforç i atenció individualitzada, segons les necessitats de l’alumnat de cada grup.
A moltes de les sessions d’EntusiasMat hi ha dos mestres a l’aula. Recordin que amb EntusiasMat fan 5 hores de Matemàtiques
setmanals.
ESCOLA MULTILINGÜE MANYANET BEGUES
Matèries AICLE (matèries no-lingüístiques impartides en Llengua anglesa):
I- La Psicomotricitat a Educació Infantil.
II- A Primària fem Arts and Crafts (Visual i Plàstica) i Science de 4t, 5è i 6è EP. A Educació Física es donen les instruccions en
aquesta llengua; es canten també cançons en Anglès a la classe de Música. S’introdueix el vocabulari bàsic en anglès d’alguns temes
de Matemàtiques i Medi, segons el nivell dels diferents cursos. Tota Primària fa 1 h més setmanal d’Anglès amb la complementària
Conversation.
III- L’AICLE a ESO Science tota la Secundària, Conversation amb 3r i 4t, 1hora quinzenal. Auxiliar de conversa quinzenal a la
classe de Science a 1r i 2n ESO.
IV- Desdoblem les classes d’anglès de 4t EP a 4t ESO ambdós nivells inclosos.
V- Es seguiran ofertant les proves oficials de Cambridge i la participació en el concurs The Fonix.
VI- Tot aquest treball dins l’aula, ha de conduir als alumnes a enfrontar-se amb situacions reals on necessiten conèixer i usar
l’idioma per aconseguir un objectiu concret, el de comunicar-se. En conseqüència els oferim els següent ventall de Viatges a
l’estranger:
- 6è EP: Oferta de residència en famílies a Bury St. Edmund (England) organitzat per Home to home
- 2n ESO: Oferta de residència en famílies a Bury St. Edmund (England) organitzat per Home to home
- 3r ESO: Intercanvi amb Polònia. Erasmus KA2 Maths around
- 4t ESO: Intercanvi amb Logan HS, Lacrosse, Wisconsin, USA.
El professorat està acabant el projecte Erasmus KA1: “An approach to new Methodologies”
DESDOBLAMENTS INFANTIL
Desdoblaments de llenguatge verbal i reforços llenguatge matemàtic a tot infantil.
PASTORAL MANYANET BEGUES
Catequesi de Confirmació, Pregària del matí, Celebracions segons el temps litúrgic, Festa del Pare Fundador, Germà Gran i
Convivències
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT MANYANET BEGUES
Psicòloga, Tutoria individual, Tutoria grupal, Hores de reforç, Hores de desdoblament, Adaptacions Curriculars i Plans
Individualitzats.
FESTES MANYANET BEGUES
Cros Sant Lluís, Festival de Nadal Infantil i Primària, Festival de fi d’estudis 4t d’ESO, Festa de la solidaritat (AMPA Sant Lluís),
Carnaval a Begues (Infantil), Jocs Florals (amb AMPA Sant Lluís), Carnaval al Sant Lluís , Festa de Santa Cecília (AMPA Sant
Lluís), Setmana de la Família (amb AMPA Sant Lluís), Graduació P5 (AMPA Sant Lluís), Festa dels Avis (AMPA Sant Lluís)
Castanyada a Infantil (AMPA Sant Lluís), Xino-xano (AMPA Sant Lluís)
COMPLEMENTÀRIES MANYANET BEGUES
Infantil: Anglès (3h) i Escacs (1h)
Primària:
•
•
•
•
•
•
•

Taller TIC 1r,2n,3r,4t,5è,6è
Resolució de problemes 1r, 2n
Taller d’expressió 3r,4t,5è,6è
Conversation 1r,2n,3r,4t,5è,6è
Bones maneres 1r,2n,3r,4t,5è,6è
Escacs a l’aula 1r, 2n
Projectes 3r,4t,5è,6è

