Benvolguts pares i mares de l’Aula Balear
Aquest curs 2015-16 que s’acosta seguirem amb el projecte d’auxiliar de conversa privat. Valorem
molt positivament la contribució de na Cristina i en Matthew a la millora en l’aprenentatge d’anglès
i al desenvolupament de les habilitats d’speaking
A banda d’això, aquest proper curs apostem per iniciar la introducció de l’aprenentatge amb mitjans
digitals com són els iPads, des de 4 anys fins a 6é de primària. Pensem que aquestes eines
permetran als nostres alumnes fer activitats diferents i engrescadores alhora que l’aprenentatge és
significatiu. Esperem que aquest sigui un primer pas i que als propers cursos s’introdueixi l’ús de
portàtils o híbrids a les aules de secundària i batxiller.
En un altre ordre de coses, aquest curs també introduirem l’ús de la plataforma digital clickedu a
primària, ESO i batxiller, com a mitjà per fer més fluida la comunicació entre l’escola i les famílies.
Aquesta plataforma permet tant veure informació individualitzada en els aspectes lectius (notes,
informacions dels tutors i professors…) com en altres aspectes (rebuts, extraescolars, circulars…).
Tot i que aquest curs serà d’adaptació per a molts, confiem en què la facilitat d’ús de la plataforma
faci que es converteixi de seguida en una eina funcional per a tots.
Finalment dir-vos que per tal de facilitar el pagament hem decidit incloure en el rebut de primària,
ESO i batxiller un concepte que sigui constant tots els mesos. En aquest concepte s’inclourà, a
banda del que ja hem mencionat, el material que ara es cobra trimestralment. La idea és que el rebut
mensual sofreixi les mínimes variacions possibles. L’import d’aquest concepte per a les diferents
etapes és:

QUOTA Millora curricular*

MENSUAL

ANUAL**

1er i 2n primària

20,30 €

203,00 €

3er, 4rt, 5é i 6é de primària

18,60 €

186,00 €

1er i 2n ESO

20,50 €

205,00 €

3er i 4rt ESO

18,40 €

184,00 €

Batxiller

14,10 €

141,00 €

* Els conceptes mensuals no inclosos són excursions, aportació voluntària, menjador, extraescolars i en el
cas de batxiller la quota de 18,03 €. Tampoc s’inclouen els diferents conceptes que s’abonen d’una sola
vegada a començament de curs.
** El pagament d’aquest concepte també es pot fer en una sola vegada.

Moltes gràcies per la vostra confiança.

Aula Balear

