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Circular  novembre 2019 

Espais 
La comunitat de petits obre els espais a les famílies els dies 11, 12 i 14 d’aquest mes. Brindem l’oportunitat de 

poder gaudir d’una tarda d’aprenentatge amb els vostres fills/es i experimentar les possibilitats que cada espai 

ens proporciona al seu costat.  

Congrés d’ Educació pública de Catalunya   

El I Congrés d’Educació pública de Catalunya ja està en marxa. El primer debat pedagògic serà el 16 de 

novembre a l’Escola Puig Cavaller (Gandesa) de 9 a 12:00h. La temàtica d’aquest primer debat és la inclusió i 

l’equitat a l’educació pública. N’hi haurà dos més, un a Corbera i l’altre a Batea. 

L’objectiu fonamental és crear un marc estable de coordinació, reflexió i intercanvi entre escoles, instituts i 

famílies del territori. Tota la comunitat educativa hi és convidada! 

Escola Nova 21 

La jornada del 26 d’octubre que portava per títol “Educació 2030: transformant el futur!” va ser ajornada 

per la manifestació convocada el mateix dia. Al seu lloc es farà una reunió el 21 de novembre al Departament 

d’Educació per definir les propostes de continuació. I el 4 de desembre tindrà lloc la jornada de valoració final.  

Erasmus KA229 

Professores del centre viatjaran a Roman (Romania) del 2 al 8 de novembre per iniciar el projecte que ens 

han concedit aquest any sobre robòtica i inclusió. El projecte és amb instituts de Portugal, Regne Unit, Grècia i 

Romania i porta per títol “Building the inclusive and creative school for the future”. 

Taller 
El 28 de novembre vindrà la professional de la Fundació Dr. Ferran, la Sra. Isabel Fort, a realitzar uns tallers als 

alumnes de 6è i 4t d’ESO sobre educació afectivo-sexual. El taller té l’objectiu d’afavorir hàbits saludables, es 

pretén trencar estereotips, explicar com viure la sexualitat de forma lliure, positiva i responsable, alhora que 

potència la reflexió i informa de l´accés als recursos. 

"L’objectiu de l’educació és preparar els joves  

perquè s’eduquin a si mateixos durant la vida" 

R. Hutch 


