
GRÀCIES! I MÉS GRÀCIES!
A alumnes, famílies, docents, veïns/es,

alcaldes/ses, i en especial a totes les persones
que dins els equips d'acció, comunicació,
seguretat i premsa han fet possible que la
marxa reivindicativa, per demanar un nou
edifici pel nostre Institut-Escola, fos tot un
èxit i que tingués una gran repercussió en
els principals mitjans.

Diari de Girona, El Punt, La
Vanguardia, Catalunya Informació, Ràdio
Capital Empordà, Ràdio l'Escala, TV3 i
TV Costa Brava són alguns del principals
mitjans de comunicació que han recollit les
nostres protestes.

I la feina continua perquè volem que el
Departament d'Ensenyament ens tingui en
compte i que el nou edifici estigui dins les
previsions del 2019 i, per això, cal recordar
permanentment la situació indigne del
nostre Institut-Escola.

Sobre com continuar en parlarem a la
reunió convocada el proper dimecres 13 de
juny a les 21:15h al menjador de l'escola.
La reunió és oberta a tothom.

Mentre no es convoquen noves accions
continuem amb la recollida de signatures
(ja en tenim més de 1500) i és important
que els nostres balcons llueixin el domàs
'Institut-Escola nou JA!'. És una manera
que la nostra reivindicació estigui
permanentment al carrer. Tots/es els que
no n'heu pogut comprar podeu demanar-
ne per e-mail a:
afaiefrancesccambo@gmail.com

INSTITUT LLIURE DE MÒBILS
Tal com us vam informar al darrer

número de la Pissarra els resultats de

l'enquesta sobre un Institut lliure de mòbils

van ser presentats a direcció i posteriorment,

presentats i debatuts al Consell Escolar el

passat 21 de maig.

Després d'escoltar diferents veus a favor

i en contra d'un Institut lliure de mòbils, el

Consell Escolar va sotmetre la decisió a

votació. Malauradament el resultat de la

votació va sortir contrari a la proposta que

l'AFA va fer d'eliminar l'ús dels mòbils a

l'Institut convertint-lo en un espai lliure de

mòbils.

Per tant, tal com s'ha fet aquest curs, el

proper curs escolar es permetrà als alumnes

portar mòbils i utilitzar-los durant el temps

de descans. Malgrat tot, els docents d'ESO

informaran a les reunions de principi de

curs que els alumnes, especialment de 1r i

2n d'ESO,  no es necessari portin mòbils a

l'Institut.
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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Com cada any, coincidint amb la posada

en marxa de la jornada intensiva, el mes de
juny s'acaben les activitats extraescolars. 

Des de l'AFA agraïm la tasca dels
monitors/es, professors/es que porten a
terme aquestes activitats i a les famílies que
ens fan confiança.

L'AFA treballa per construir la graella
d'activitats del curs. Si teniu suggerències,
propostes i/o queixes ara és un bon moment
per plantejar-les per tenir-les en compte en
la construcció d'aquesta nova graella.

Podeu adreçar els vostres comentaris al
correu electrònic de l'AFA:
afaiefrancesccambo@gmail.com

2n CONCURS DE TRENCADÍS

El proper divendres 8 de juny a les 19h

tindrà lloc l'acte de lliurament de premis

del 2n Concurs de Trencadís organitzat per

Materalia en el que han participat els

alumnes d'ESO del nostre Institut-Escola.

Els hi desitgem sort perquè com l'any

passat la seva obra rebi un reconeixement.

XERRADA PRIMERS AUXILIS

Aquest mes de juny els alumnes de 1r

d'ESO rebran una xerrada sobre Primers

Auxilis.

AGENDA

1 CM - Sortida a la Mota
2 Festa del Drac
4 6è - Sortida a Port Aventura
5 Inici jornada intensiva a

infantil i primària
6 6è / 1r ESO - Gimcana
7 CI - Sortida a l'Albera
15 1r ESO - Sortida a l'entorn

Sopar comiat 4t d'ESO
18-21 4t ESO - Viatge final curs
19 3r ESO - Sortida a l'entorn
20-21 1r ESO - Colònies
21 2n ESO - Sortida a l'entorn
22 Final de curs!

1r, 2n i 3r ESO - Aquabrava
CS - Sortida a l'Estartit
Inf., CI, CM - Jocs d'aigua

27 Recollida ecoBooks Iddink
(de 10:30 a 14:30h)
ESO - Entrega informes

28 Reunió famílies 1r ESO
curs 18-19 a les 18h


