FULL INFORMATIU:
SETMANA DEL 28 DE MAIG - 1 DE JUNY
Obrim inscripció a la IV
Jornada de biblioteques

2a Jornada 0-3

INSCRIPCIÓ
TOTA LA INFORMACIÓ
Fins el 10 de juny obrim la inscripció a la IV
Jornada de Biblioteques de Badalona adreçada a
professorat interessat en la mediació
lectora… Llegeix més»

La importància de l’actitud de l’adult en
l’atenció a l’infant 9 de juny de 2018 de 9 a
14 h Av/ del Maresme, 192-212 · 08915
Badalona * Com arribar-hi Llegeix més»

Presentació del llibre “10
Ideas clave, neurociencia y
educación, Aportacions para
el aula” de Marta Portero

Visita guiada a l’exposició
“Històries al cub”

Us informem que aquest dilluns 4 de juny hi ha
la presentació del nou llibre 10 ideas clave.
Neurociencia y Educación, de Marta Portero.
L’acompanyarà en la presentació el Dr. David
Bueno i l’editorial Graó, aquest acte es farà a la
Sala Juli Vela de l’Abacus Còrcega
(c/…Llegeix més»

Visita guiada pels mateixos alumnes el proper
dimarts, 5 de juny a les
17.30h. INSCRIPCIONS AQUÍ!!.
Alumnat i professorat de l’INS Barres i
Ones han pres la Sala Gran del Museu de la
Immigració (MhiC) per produir, dissenyar i
comissariar l’exposició.. Llegeix més»

Vídeos XXIV Trobada de
corals de secundària 2018

La notícia de la setmana:
prudència amb la privadesa
a Internet

Us enllacem els vídeos dels concerts de Corals
de secundària de Barcelona Comarques del dia
18 de maig de 2018 que es van celebrar a
Vilanova i la Geltrú.

Informacions i recursos de
l’any Pompeu Fabra

Per commemorar l’any Fabra, diverses entitats
de la ciutat organitzen activitats. Entreu a la
notícia i les veureu!…Llegeix més»

Durant aquest mes de maig, la política de
privadesa que dicta la nova normativa
Europea de Protecció de Dades (reglament UE
2016/679) obliga totes les empreses a protegir
amb més eficàcia les dades dels seus clients.

