Tot finalitzant el curs...
Tanquem l'edició del Pinzellades fent-ne cinc
cèntims.
Donant una passejada per la nostra pàgina web i el
facebook, podem fer-nos una idea de molts dels
aconteixements realitzats aquest curs.
"Som creatius fins i tot
experimentant!"

AGENDA
04.06.16 TOTS Festa de pares
16.06.16 6è amb famílies i
personal de l'escola:
Espectacle i sopar de comiat
21.06.16 P3 a 6è Fí de curs
24.06.16 Festiu
30.06.16 P1-P2 Fí de curs
SORTIDES
02.06.16 3r-4t Laberint d'Horta
03.06.16 4t Cantània
06.06.16 6è prova nivell
d'anglès a Els Arcs
07.06.16 P3-P4 Granja Can Pou
08.06.16 6è Biatló escolar
09.06.16 Ed.Infantil Titelles
10.06.16 P5 Activitat al barri i
Turó Parc
13.06.16 P1-P2 Granja-escola
Les Pedreres
13.06.16 4t Cooperant viari
13.06.16 5è Riu Tordera
20.06.16 6è Port Aventura
21.06.16 P4-P5 Turó Parc

Hem introduït canvis en l'àmbit educatiu aplicant les
noves tendències educatives, per exemple en l'àmbit
de les noves tecnologies i la creativitat. Hem
incorporat mestres que, junt amb els ja existents,
conformen la base d'una educació sòlida de l'Escola
Nausica.
Un any amb novetats comunicatives, valoracions,
amb més coneixença del barri fent un treball
específic del "Camí Escolar, espai amic", amb la
participació de les famílies, amb projectes educatius
b a r r e j a n t e d a t s p e r f e r m é s s i g n i fi c a t i u
l'aprenentatge, amb la participació de l'equip
directiu a la jornada de l'escola nova 21, grup
d'escoles amb la innovació posada en el seu punt de
mira.
Compartim el desig de molts docents quan diem que
gaudiu d'un bon estiu ballant, coneixent gent
fascinant, pujant muntanyes, caminant a la vora del
mar, anant en bicicleta...
Tots els membres de l'ESCOLA NAUSICA us
desitgem unes relaxades i felices vacances,
Anna Bayó
Directora
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