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CIRCULAR MARÇ 2020 

 Jornada de portes obertes i preinscripcions 

S’apropen les preinscripcions del curs 2020-21 i, per aquest motiu, el proper 20 de març, a les 15:00h, obrim 

les portes de la nostra escola perquè la puguin visitar noves famílies.  

El període de preinscripció serà del 23 al 31 de març. 

Agenda del mes de març 

- Del 6 al 13, havien de venir els alumnes de Bagheria (Itàlia) per realitzar un intercanvi amb 2n d’ESO, però 

hem decidit posposar el viatge davant les recomanacions de no viatjar que han establert a Itàlia. 

- 2 març: 3r d’ESO realitzarà un taller per prevenir la violència de gènere anomenat “Estimar no fa mal”. 

- 4 i 11 de març: xerrades dels Mossos per als alumnes de la comunitat de grans per treballar els riscos de les 

xarxes socials i internet segura.  

- 6 de març: sortida de la comunitat de petits a Rasquera. 

- 9, 19, 23 i 30 de març: tallers per als alumnes d’ESO impartits per Manel Roda, professional de l’àrea de 

prevenció del CAS Tortosa. Pretenen conscienciar els joves sobre els riscos de l’alcohol, tabac i altres drogues   

- 20: trobada de la comunitat de grans de tota la comarca a Vilalba dels Arcs. 

- Del 15 al 21: quatre professores assistiran a la segona jornada de treball del nou projecte Erasmus KA219, 

“Building the inclusive and creative school for the future” i serà a Atenes (Grècia).   

- 23, 26 i 30: tardes de tallers dels agents rurals als diferents cursos de la comunitat de grans. 

- 24: els alumnes de 1r d’ESO fan una visita d’estudi al poblat ibèric i necròpolis del Coll del Moro.  

- 27: trobada comarcal de la comunitat de mitjans de tota la comarca a Prat de Compte.  

- Del 27 de març al 3 d’abril: ens visita una professora d’Alberta (Canadà) que farà un intercanvi amb la 

Teresa Castelló, professora d’història del nostre centre.  
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Congrés d’ Educació pública de Catalunya   

El I Congrés d’Educació pública de Catalunya arriba a Batea. L’objectiu fonamental és crear un marc estable 

de coordinació, reflexió i intercanvi entre escoles i instituts públics de Catalunya. Demanem la participació de 

tota la comunitat educativa en el debat: mestres, famílies... L’horari serà de 9 a 12 hores i hi haurà servei de 

guarda per als infants.   

 

Escola Nova 21 versus Laboratori de transformació 

Les sessions de formació del Laboratori de transformació educativa ja han començat. La xarxa de Terres de l’Ebre 

ja està en funcionament i estarà formada per 10 centres educatius. Comencem una nova etapa liderant un 

procés de canvi al territori amb il·lusió i ganes de teixir xarxes.  

 

II Jornada pedagògica  

El dissabte 14 de març oferim la segona jornada per donar a conèixer el nostre model pedagògic a altres 

mestres del territori. Les inscripcions ja estan tancades perquè hem arribat al límit de 50 docents inscrits. Estem 

contents de poder ajudar a altres centres en el procés de transformació educativa 

Codi de l’activitat: 8100321810 

 

Setmana cultural 2020 

Ja estem preparant les activitats de la desena edició de la Setmana cultural que aquest any gira entorn de 

l’escriptor GIANNI RODARI. Serà l’1, 2 i 3 d’abril. Si teniu alguna idea, material o proposta que ens pugui 

anar bé, ens ho feu saber. 

Les vacances de Pasqua seran del 4 al 14 d’abril. 

“ Que les vostres eleccions 
reflecteixin les vostres esperances, 

no les vostres pors”  
Nelson Mandela 


