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INFORMACIÓ DEL CENTRE

- Activitats extraescolars: durant el mes d'octubre començaran les 
següents activitats extraescolars:

1. Robòtica: dimarts de 15-16:30h preu 45 euros
2. Gimnàstica: dimecres de 15-16h preu 35 euros
3. Taller d'anglès: dijous de 15-16h preu 40 euros

- Recordam les nostres festes locals:

1. Dimecres 29 de setembre Sant Miquel.
2. Dilluns 18 d'octubre Es Firó.

- El proper dilluns 27 de setembre celebram la festa de Sant 
Vicenç de Paül, patró de les Germanes de la Caritat.
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Estimades famílies, 

 

Començam un nou curs, que esperam sigui un any de 

pau, alegria, salut, de bona entesa entre tots, que ens reporti 

gruix d’humanitat. 

L’objectiu d’enguany: RESPONSABLES I SOLIDARIS PER 

HUMANITZAR EL MÓN, 

va acompanyat d’una imatge molt suggerent: moltes 

mans, petites i grans, totes allargades senyalant la 

responsabilitat i la solidaritat que ens portarà a la humanització 

que tots volem i necessitam. 

Explicaré perquè hem elegit aquestes paraules 

RESPONSABLES – SOLIDARIS – HUMANITZAR 

Volem fer de la nostra escola una comunitat que educa 

els infants en la responsabilitat, per aprendre a fer-se càrrec de 

les accions, decisions, actituds personals que poden ajudar a 

créixer i a conviure. 

Les actuacions automàtiques, els costums, les propostes 

publicitaris, les modes, els hem de mirar amb esment. 

Solidaritat és una paraula que volem omplir de contingut, dia a 

dia, fins arribar a ser una actitud, una disposició habitual a 

l’ajuda mútua. 

 

 
Els sers humans, petits i grans, som vulnerables, dèbils, fràgils; 

depenem els uns dels altres; i estam vinculats els uns amb els 

altres. 

La dependència i la vinculació necessiten solidaritat i volem 

educar la sensibilitat dels infants davant el patiment i les 

necessitats dels altres. 

La finalitat de la resposta solidària i responsable és per 

humanitzar el món. 

• La família humana necessita humanitzar. 

• Hem de tenir temps pels altres, per escoltar-los, per 

dialogar. 

• Ens hem de fer càrrec de les seves necessitats. 

• Hem de ser austers en l’ús dels bens perquè el que uns 

tuden, altres ho necessiten per viure i els recursos són limitats. 

I per tot això hem de posar-hi les mans, totes les mans, per 

ajudar. 

Professorat, famílies, personal auxiliar tenguem sempre present 

que les nines i els nins imiten el que feim els adults.  

Bon curs per a tothom i que facem possible el creixement en 

humanitat de petits i grans. 

Margalida Moyà 

Delegada d’Ensenyança 
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