
En aquest sentit el passat 21 de març va

tenir lloc una reunió informativa a on es va

convocar a totes les famílies, comunitat

educativa i ajuntaments, i es va informar

àmpliament sobre la situació precària del

centre. El passat 11 d'abril, va tenir lloc una

segona reunió a on es va posar en

coneixement de les famílies la manca de

solucions de l'administració i es va decidir

iniciar un pla d'accions i mobilitzacions a

llarg termini fins que l'administració doni

solucions reals als nostres problemes.

D'aquesta segona reunió en van sorgir dos

comités: comunicació i acció.

El comité de comunicació rep l'encàrrec

d'explicar, difondre, visualitzar i sensibilitzar

envers la problemàtica del nostre centre. És

tasca del comité d'acció pensar i portar a

terme accions i mobilitzacions que facin

visible la situació i que sacsegin

l'administració. A la capçalera d'aquest

butlletí podeu veure el logotip de la nostra

campanya.

Perquè aquesta campanya doni fruits

necessitem el suport i la complicitat de totes

les famílies del centre i de tota la comunitat

educativa. S'han de sumar esforços i que el
nou edifici es converteixi en un objectiu
comú.

És important doncs, que totes les famílies
s'informin de la situació i participin formant
part activa d'un comité, fent visible la
problemàtica i/o participant a les
mobilitzacions.

LA PISSARRA

XERRADA SOBRE LA GESTIÓ
DELS RESIDUS

Els alumnes de primària rebran durant
aquest mes d'abril una xerrada sobre la
gestió dels residus. La xerrada s'engloba
dins d'una campanya de sensibilització que
porta a terme el Consell Comarcal del Baix
Empordà. L'objectiu és que els nens i nenes
coneguin els residus, com s'aprofiten i la
importància de fer la recollida selectiva des
de casa perquè el reciclatge sigui possible.

VIII TROBADA D'ALUMNES DE
LLATÍ

L’Equip ICE Dolors Condom de cultura
clàssica va organitzar el divendres 13 d'abril,
la vuitena trobada d’alumnes de llatí de 4t
d’ESO. L'objectiu d'aquesta activitat va ser
fer difusió del llegat clàssic romà i fer de
Caldes de Malavella el fòrum d’intercanvi
d'alumnes d'instituts de les comarques
gironines que han triat l’assignatura de llatí
a l’ESO.

Enguany hi van participar 35 centres,
entre els que hi constava el nostre Institut-
Escola, i més de 600 alumnes.

XERRADA SOBRE SEXUALITAT
Els alumnes de 3r d'ESO rebran el proper
dimecres 18 d'abril una xerrada sobre
sexualitat a càrrec de la ginecòloga i sexòloga
Raquel Tulleuda.
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DIADA DE SANT JORDI

L'Institut-Escola celebrarà el dilluns 23

d'abril la Diada de Sant Jordi. Podem

avançar-vos que durant el matí els alumnes

d'ESO de l'optativa d'Arts Escèniques

oferiran una respresentació als alumnes CM

i CS. Infantil i Primària faran paradetes de

llibres al pati. I els alumnes d'ESO faran

coincidir la Diada amb la celebració del

Dia Internacional de l'Esport.

El dia 24 els alumnes de CM oferiran

una obra de teatre als alumnes d'Infantil i

CI i CS. I, aquest mateix dia, els alumnes

d'Infantil i Primària es barrejaran per fer

un taller titolat 'La paraula en català que

més m'agrada'.

Estigueu ben atents perquè ben aviat es

farà públic el programa de la festa.

INSTITUT-ESCOLA NOU JA!

Les famílies dels alumnes del nostre

l’Institut-Escola sota el lema 'Institut-Escola

nou ja!' iniciem un pla d'accions i

mobilitzacions per denunciar la situació

precària, indigne i injusta, i sovint insegura

del nostre centre. Davant la passivitat amb

la que actua l’administració, les famílies

diem PROU i ens mobilitzem per tal

d’accelerar els tràmits per a la construcció

d’un nou edifici a on els nostres fills i filles

disposin dels mateixos recursos que la resta

i deixin de ser alumnes de segona.

AGENDA

4 Reunió famílies 6è i noves
famílies curs 18-19
Bellcaire i Albons

9 2n ESO - Vacunes
11 Reunió 'Salvem l'IE'

(21h15)
12 4t ESO - Sortida MUME i

Maternitat d'Elna
16 2n ESO - Sortida BTT a la

Gola del Ter
20 CS - Sortida a l'Espai Ter
30 Festiu


