THE EIC BULLETIN
Setembre - Octubre 2018

Aquest és el primer dels nostres butlletins mensuals per a mantenir-los informats de la vida a l'EIC.

LLISTAT DE CONTINGUTS:
Notícies del Director
•Calendari (Guardin-lo en un lloc accessible, per
exemple a la nevera!)
•Informació pràctica:
•Dia a dia

Notícies del Director
Benvolgudes famílies,
En nom de tot el personal i
del membres del Patronat de
l’Escola Internacional del Camp,
és un plaer per a mi donar-los
una càlida benvinguda al nou
curs escolar 2018 – 2019, el
nostre setè any. El passat curs va
estar ple d’esdeveniments, actes
i èxits per a tota l’escola: alumnes,
professors, famílies... per a tota
la comunitat educativa. Aquest
curs serà inclús millor ja que la
millora com a tal, basada en una
bona avaluació i planificació, és
la que ens mou a progressar en
totes les àrees, focalitzant-nos
en l’aprenentatge i en l’individu
però també assegurant un
creixement professional d’alta
qualitat per al nostre personal.
Espero que vostès i els seus fills
hagin gaudit d’un bon estiu – ha
estat un període de vacances
molt llarg per als alumnes (i
també per als pares i mares per
mantenir-los ocupats...ho sé) i,
per això, tornem ben aviat a la

rutina. Possiblement no hauran
estat parlant més d’una llengua,
castellà, català o anglès, i és
possible que estiguin una mica
‘rovellats’. Hem de començar
a practicar, doncs! Ha estat un
estiu calorós i no ha passat un
dia on els mitjans internacionals
no hagin parlat d’ones de calor,
gel fonent-se, l’impacte en la
flora i la fauna, la contaminació
i , especialment, els problemes
causats pel plàstic. Veuran
més avall quan em refereixo
als temes d’aquest any, però
deixin-me emfasitzar que la
sostenibilitat, un dels nostres
pilars, ha de ser una prioritat.
N’hem parlat moltes vegades
però ara és moment d’actuar de
manera més efectiva, no només
quan ens va bé – i educar als
nostres alumnes, als nostres
fills, des d’un pensament
sostenible i bones rutines en
tot el currículum. Com a escola
i com a individus hem de reduir
seriosament el nostre consum
individual dels plàstics així
com tenir cura del menjar, el

reciclatge, el diesel i els cotxes,
el consum d’energia, etc. Si fem
el que diem, estarem en situació
d’assolir el compromís d’aquest
any.
El professorat ja ha tornat des
d’inicis de setembre, amb nous
companys també, planificant i
organitzant les assignatures i les
aules.
Al llarg d’aquest estiu els nostres
alumnes de Batxillerat Nacional
i Batxillerat Internacional han
aconseguit els llocs desitjats
a les universitats escollides.

Els resultats obtinguts a la
Selectivitat, al Batxillerat i a l’IB
i els seus consolidats perfils els
han ajudat en trobar les portes
obertes del seu futur immediat
i molts d’ells ja estan en aquests
moments a punt de prendre
rumb a Canadà, l’UK, Espanya i
altres universitats arreu del món,
o prenent la decisió de prendre
també un any sabàtic , ple de
reptes, abans de començar
la universitat. Aquest ay hem
tingut més alumnes que mai
optant pels dos currículums,
el nacional i l’internacional...
també alumnes que només han

optat pel Batxillerat Nacional
han escollit assignatures de
l’IB que els suposaven un valor
afegit en el seu currículum
acadèmic, depenent de l’elecció
universitària final.
Tindrem més de 70 alumnes
nous a l’EIC aquest nou curs
escolar i, com sempre, els agraïm
d’avant mà la seva col·laboració
en la benvinguda dels alumnes
i de les seves famílies fent-los
sentir ‘com a casa’ el més aviat
possible. Recordin que va

haver-hi un moment que vostès
també van ser ‘noves famílies’
. També i haurà un nou grup a
ESO 3, tenint ara, doncs, ESO 3 A
i ESO 3 B.
El setembre serà el mes durant
el qual haurem d’establir les
bones rutines, anar coneixent
als nous professors, anar
trobant la mida als horaris i a les
matèries, establint bons hàbits
fora i dins de l’aula. És important
que des de casa també fem el
mateix, aprofitant aquest nou
any i l’oportunitat que tots som
més savis i més madurs...
Posem el nostre focus en tres
temes específics per aquets
curs 2018 – 2019, podent-los
veure reflectits els alumnes de
Primària i Secundària en les
seves agendes.
Primer de tot, ens centrem en
la sostenibilitat, un dels nostres
4 pilars, però ara sí amb la
intenció d’integrar-la en totes i
cada una de les àrees del nostre
currículum.

senzillament és el paraigües de
qualsevol actitud i relació.

en cap dels espais de l’EIC.
-Els telèfons mòbils (alumnes)
no han de ser visibles durant
l’horari escolar i serà confiscat si
s’incompleix la norma.
-L’uniforme ha de portar-se
complert i de manera impecable
segons la normativa establerta.
-Assistents
de
recepció:
començarem amb els alumnes
de 1r d’ESO al setembre. Aquest
servei comunitari va des de les
8.30 a migdia.

El nostre model educatiu
‘Sòcrates Educa’ emfasitza
no només la comunitat sinó
també la importància del
desenvolupament individual i
personal. Des d’aquest punt de
vista, el tutor del seu fill, n’és la
referència, el punt clau. És ell qui
els comentarà sobre el progrés,
els reptes, el dia d a dia del seu
fill...ells, els tutors, són els qui
estan amb ells cada dia i són els
màxims coneixedors de la seva
evolució. El tutor ha de ser el
primer amb qui contactar. Parlin
amb ell al Fòrum o via email,
si tenen algun dubte o tenen
alguna cosa que volen aclarir
de la rutina escolar. Siusplau, no
esperin a que el dubti es pugui
convertir en problema. Al llarg
d’aquests primers dies també
tindran convocatòries de reunió
per a cada un del cursos.

Segonament ens centrem el
el saber fer i saber estar, les
bones maneres, que han de ser
part del nostre dia a dia, essent
bàsicament, respectar a l’altri.

Les activitats extra escolars
comencen el 24 de setembre
i tenen l’oportunitat de tenir
informació de primera mà el
proper dilluns 17 de setembre
a la fira d’extra escolars. Poden
registrar-se a través d’ALEXIA, no
esperin a últim hora ja que hi ha
activitats pràcticament plenes!

El tercer, els Drets Humans, que,

Recordin registrar-se a través

inscripcions del transport i del
pàrquing (abans i després de
l’horari escolar).
Els adjuntem el calendari
escolar que també podran
trobar a través d’ALEXIA, i també
els menús. En cada butlletí
trobaran el detall del calendari
mensual, així com les activitats
i les notícies més importants de
cada període.

d’ALEXIA al menjador i a les
activitats extra escolars, baixinse els formularis i, depenent
del servei, segueixen les
instruccions per finalitzar la
inscripció. També trobaran les

Informació curricular 2018 –
2019
Estem preparant aquesta
informació i estarà publicada a
ALEXIA.

Setembre
12 - Comença el curs en horari normal
17 - Fira d'Activitats Extra Escolars 16.30h
20 - Reunió de padres d'ESO 16.45h
24 - Comencen les activitats extra escolars
25 - Reunió de pares de Prescolar (P1-2-3) 17h
26 - Reunió de pares de Prescolar (P4-5) 17h
28 - Benvinguda a les noves famílies 17h a la Cafeteria

Octubre
1 - Comencen els assistents de recepció (ESO)
2 - Reunió de pares de 1r y 2n de Primària 16.45h
3 - Reunió de pares de 3r i 4t de Primària 16.45h
4 - Reunió de pares de 5è i 6è de Primària 16.45h
8 - 11 - Setmana dels Avis
11 - Els avis convidats a l'escola, 15h al Fórum
12 - Festa nacional, escola tancada

Contactin amb ells i formin
part de qualsevol d’ells, poden
percebre la realitat de l’escola
des d’un altra perspectiva.
Com és habitual, em podran
trobar a l’inici i al final de la
jornada escolar a l’entrada de
l’escola.
Els meus millors desitjos,

Punts pràctics:
-No està permès menjat xiclet

Calendari
CALENDARI ESCOLAR: Setembre / Octubre 2018

Clubs EIC
Durant el curs escolar rebrant
informació
directament
dels diferents clubs que els
proposaran activitats diverses
en les que participar. Totes
ajudaran a participar en la
vida escolar. Els recordem que
estaran presents en la fira d’extra
escolars els proper dilluns 17 de
setembre al Fòrum de l’escola.

Jonathan Day

19 - Fira d'Universitats del Regne Unit - Consulat britànic, Barcelona (BAT2)
25 - Reunió informativa sobre Alèxia i TIC per a les famílies 16.45h
25 - Premis 30 d’Octubre, Salou
30 - Halloween
31 - Castanyada
31 - Reunió de pares d'ESO 1, 16.45h

Novembre
1 i 2 - Dies festius, escola tancada

INFORMACIÓ PRÀCTICA
ALEXIA - TIC
Espero que hagin descarregat l’app d’ALEXIA ja que és més fàcilment utilitzable i ens ajudarà a tos a millorar la comunicació tant per
qüestions acadèmiques com administratives. El calendari del curs 2018 – 2019 és a la Galeria així com tots els comunicats ‘Parlem de...’
que expliquen detalladament les diferents àrees d’interès de l’inici de curs tals com materials, uniformes escolar, transport, menjador,
armariets, etc. Hem instal·lat més projectors i hem adquirit més iPads, així com altre material d’ús comú i necessari. Al llarg del curs
anirem introduint nou software de seguretat per a tots, alumnes, professorat i famílies; per tant, cal estar alerta a les notificacions des del
departament d’ICT. Hi haurà una reunió específica el proper 25 d’octubre per a què tots els dubtes i possibles solucions siguin resolts.
Recursos
Hem fet noves comandes de llibres, llibretes, carpetes, arxivadors, llibres de lectura per a les biblioteques d’aula i altres materials per
a ser utilitzats al llarg del curs escolar per a totes les àrees: educació física, música, art, ciències, tecnologia, etc., per tal que els nostres
alumnes els rebin a inici de curs.
Sobretot, cal recordar que d’acord amb el nostre model educatiu, és important recordar si tenen algun dels llibres utilitzats durant el
curs escolar 2017 – 2018, ens els facin arribar el més aviat possible ja que formen part del material per a aquest curs escolar i per als
alumnes del curs corresponent.
Novetats a les instal·lacions
-Com cada any, hi ha hagut millores en la instal·lació d’acord amb el creixement del nombre d’alumnes i d’acord a les necessitats de
millora en algunes àrees: noves aules per a 3r d’ESO A i B; redistribució d’espais per a les aules d’Art i de Tecnologia.
-El manteniment habitual però extens de pintat d’aules i passadissos per tal que es respiri un ambient ‘net i fresc’ a l’inici de curs. Des
d’aquí animem a l’alumnat que sigui partícip i tingui cura també d’aquest manteniment. El ‘Consell d’estudiants’ té un paper important i
una plena responsabilitat per tal que les normes siguin acomplides i es tinguin en compte les seves opinions i aportacions, consensuades
i avaluades, en tots els àmbits de la vida escolar.
-Al llarg de l’estiu hem estat recollint diferents aliments de l’hort escolar: tomàquets, carbassons,
cebes, cogombres...deliciosos! (Em sembla que als conills els ha encantat l’ensiam!!)
-El Fòrum: l’escola està cada vegada en més ús i els agrairem, com a pares i mares, que el Fòrum no
sigui una àrea de joc, de futbol ni de bàsquet, més enllà de l’horari escolar. Tenim, com bé saben, altres
espais adequats per a la pràctica esportiva.
-Estem instal·lan més càmeres de seguretat.
Tutors
-Si volen veure a tutor del seu fill o a qualsevol altre professor poden trobar-los després de l’escola (Pre-escolar i Primària) o poden
enviar-los un correu. Cal però tenir en compte no pensar sempre en la seva possible disponibilitat sinó que caldria que confirmar per
avançat la cita prevista.

