L’Alfàs del Pi 20 – IX – 05
Estimats pares i mares:
En primer lloc voldria saludar-los i presentar-me un altra vegada. Sóc ... la professora de
Biología i Geologia del seu fill/a (3r ESO A i 4t ESO V).
En segon lloc, voldria posar-me a la seua disposició com a professora, per tractar de
solucionar qualsevol problema que en el desenvolupament de l’assignatura puga sorgir.
Com ja saben els he comentat als/les alumnes que no compren el llibre de text, però que
en el seu lloc han de fer una aportació econòmica per a la biblioteca d’aula.
El motiu és que, a l’igual que el cursos passats desitge utilitzar en classe una
metodologia més propera a les idees prèvies i interessos dels/les alumnes, i encara que el llibre
de text suposa una gran ajuda per al professor i els/les alumnes, dona una certa rigidesa a la
dinàmica de l’aula.
Considere més adequat utilitzar a l’aula llibres diversos, ja que d’aquesta manera es
dona una visió dels continguts científics menys tancada i dogmàtica, ja que els/les alumnes
necessariament han de contrastar els punts de vista de diferents autors sobre un mateix tòpic, i a
més, desenvolupen la destresa de buscar i integrar informació procedent de diferents fonts. De la
mateixa manera aquesta dinàmica permet triar i fotocopiar la informació que resulte rellevant i
significativa per al progrés intel.lectual d’un grup d’alumnes concret.
Les possibilitats són moltes, resulta molt positiu orientar la despesa del llibre de text cap
a l’adquisició d’altres materials didàctics que afavoresquen la dinàmica de l’aula:
transparències, retoladors de transparències, papers per a cartells, llibres, retoladors, cuters,
mapes, plastilina, radiogràfies, aquaris, terraris…
Durant el curs els aniré informant de les despeses realitzades i a finals de Maig els
informaré de l'estat final dels comptes. En qualsevol cas, poden posar-se en contacte amb mi a
l’institut sempre que ho necessiten.
El material didàctic que no s’haja gastat o que es puga seguir utilitzant queda al
departament per al seu ús en “biblioteca d’aula” els anys posteriors.
La quota a aportar per cada alumne/a és de 15 euros (no arriba a ser el preu del
llibre de text) que podran ingressar al compte que els indique.
Els anime a continuar amb al suport d’aquesta dinàmica, la qual em proporciona un poc
més de treball i preocupacions, però em compensa perquè pense que millora la qualitat de
l’ensenyament que reben els/les seus fills/es.
Agraint la seua col.laboració, reban una cordial salutació:

:
Professora de Biologia i Geologia
3r ESO A i 4t ESO V
A hores d’ara ja poden començar a fer l'ingrés en el següent compte:
Entitat:
Compte:

