
INSTITUT-ESCOLA NOU JA!

Les famílies seguim fent feina per

denunciar la situació precària del nostre

centre.

En les darreres setmanes hem creat un

lema 'Institut-Escola nou JA!', hem

dissenyat un logotip, hem fet i repartit

tríptics, hem dissenyat pòsters i hem guarnit

l'escola, hem dissenyat un full explicatiu

adreçat als nens i nenes, hem anat a parlar

amb els ajuntaments dels pobles que porten

la mainada a Verges per demanar-ne la

implicació i col·laboració, hem estat notícia

al Diari de Girona, estem produïnt

pancartes, samarretes i domassos, dissenyant

un pòster per penjar als comerços, preparant

notes de premsa per informar a la resta de

mitjans i recollint signatures, però encara

ens queda molta feina a fer. Si vols afegir-
te a un grup de treball escriu-nos a
afaiefrancesccambo@gmail.com

El proper dissabte 2 de juny coincidint
amb la Festa del Drac farem una acció
reivindicativa en la que cal que fem un front
comú i demostrem al Departament que les
famílies estem unides en aquesta causa i
que necessitem solucions immediates. Per
això cal que tots hi siguem. Apunteu-vos
la data a l'agenda i animeu a tothom a venir
a participar. En breu us informarem sobre
el programa de la jornada.

LA PISSARRA

XERRADA MOSQUIT TIGRE
Els/les alumnes de 5è de primària van

rebre el dijous 3 de maig una xerrada sobre
el Mosquit Tigre.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE 6È
Els dies 8, 9 i 10 de maig els/les alumnes

de 6è de primària fan les competències
bàsiques. El Departament d'Ensenyament
du a terme anualment aquesta prova
d 'ava luac ió  cent rada en  a lgunes
competències bàsiques lingüístiques i
matemàtiques que, segons els Departament,
l'alumnat ha d'haver adquirit al final de
l'educació primària per poder seguir amb
normalitat el currículum previst per a l'ESO.
Els resultats de la prova es comuniquen als
centres educatius i a les famílies i no tenen
efecte directe ni en l'avaluació final de
l'alumnat ni en la decissió de passar a l'ESO.

Tot i que el Departament defineix la
prova com una activitat educativa de caràcter
obligatori, hi  ha entitats que ho
desmenteixen i s'alcen en contra. Aquestes
consideren que les proves són un instrument
per consolidar sistemes educatius basats en
la competició perquè permeten classificar
les escoles i establir rànquings entre elles.
D’altra banda, també denuncien que les
proves obliguen a canviar els programes i
projectes d’escola per ensinistrar els nens a
superar els exàmens i a segregar els alumnes
en diferents itineraris de forma prematura,
deixant de garantir la igualtat d’oportunitats.
Aquestes entitats advoquen per avaluacions
que busquin detectar mancances i assignar
els recursos necessaris sense fer entrar esco-
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les, mestres i alumnes en un règim
competitiu. Podeu consultar més informació
a www.fapac.cat

XER RA DA  S O B RE  P LA N T ES
AROMÀTIQUES

En Josep Cots oferirà aquest mes de

maig una xerrada als/les alumnes de 6è i de

Cicle Mitjà sobre plantes aromàtiques.

ENQUESTA INSTITUT LLIURE DE
MÒBILS

Com sabeu el passat mes d'abril es va

enviar des de l'AFA una enquesta a les

famílies per saber  l'opinió majoritària a

favor o en contra d’un Institut lliure de

mòbils.

En primer lloc volem agraïr a les 157

persones que van dedicar un parell de minuts

a donar la seva opinió i en alguns casos van

deixar comentaris per enriquir la seva

resposta.

El resultat final ha estat un 83,4% de

respostes favorables a un Institut lliure de

mòbils i un 12,1% contràries a aquesta

iniciativa. La resta un 4,5% no tenen una

opinió clara sobre el tema.

Les respostes són representatives de tots

els cursos, des de P3 fins a 4t d'ESO, sent

el grup de 1r d'ESO el més representatiu

(18,5%).

El següent pas es presentar aquests

resultats a Direcció i demanar que aquest

sigui tema de debat en el proper Consell Escolar.

AGENDA

2 2n ESO - Escape room i
Museu d'Història de Bcn
4t ESO - Sortida orientació
IES La Bisbal

3 1r ESO - Cursa d'orientació
per Verges
4t ESO - Sortida orientació
IES Torroella de Montgrí

7 Infantil - Sortida Marineland
8/10 6è - Competències Bàsiques
15 1r ESO - Sortida Museu

de la Mediterrànica
16 17h Reunió famílies 1r i 2n

d'ESO (curs 2018-2019)
18 ESO - Duatló


