Montsuar News 3
Visiteu la nostra web
Benvolgudes famílies,
L’any passat vam dur a terme la renovació de la nostra pàgina web. Els
apartats i continguts de la nova web estan dissenyats de forma que siguin
atractius i clars per qui vulgui trobar informació sobre el centre. Si entreu,
veureu que a la part superior trobareu diferents enllaços. Des d’aquests,
podeu anar directament al moodle, que tant utilitzem a les classes, o bé
podreu visitar l’AFA de l’institut, que també està remodelant el seu espai per
informar la comunitat educativa de les activitats que organitzen.
De la mateixa forma, us recomanem que consulteu l’apartat de documentació
per saber com treballem i quina és la nostra filosofia. Als Docs de centre,
podreu fullejar o llegir amb atenció el nostre Projecte educatiu, les normes de
funcionament i organització o les programacions i criteris d’avaluació de totes
les matèries que impartim. Una altra forma d’estar al dia de tot el que fem al
Montsuar és consultant els blogs dels diferents àmbits que es van
actualitzant periòdicament; també els trobareu a la web. D’altra banda, si
voleu encomanar l’entrepà per l’hora del pati, ho podeu fer des de l’enllaç
corresponent o bé des de l’apartat menjador, on també trobareu el menú de
cada mes.
Si, en lloc de consultar els enllaços de la part superior, cliqueu i aneu
navegant per la nostra web, podreu veure diferents vídeos on l’alumnat
explica quins són els nostres trets identitaris, així com assabentar-vos de les
activitats que fem i dels projectes que tenim en l’actualitat. A més, la nostra
web està enllaçada amb el Twitter i l’Instagram, perquè pugueu amb un sol
clic estar al dia de tot.
Visiteu-la! http://www.wp.insmontsuar.cat/
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