INFORMACIONS:
•

Inici campanya “Berenar saludable”: L’ escola participa un any més de la
campanya amb el repartiment d’ iogurts els dies:
o

•

NOVEMBRE
2019

CARTA a les
FAMÍLIES

22 i 29 de novembre. 13 i 17 de desembre. 17 i 31 de gener. 7, 14 i 21 de
febrer, i 6 de març. Recordau que els nins i nines duguin una cullera i
sucre ( si en volen).

Informació Viatge d’estudis 4t d’ESO: Els alumnes gaudiran de l’experiència
de visitar Londres acompanyats dels professors Conxi Capllonch i Arnau Picornell
dels dies 16 fins 19 de març . Al llarg del curs aniran fent activitats per tal de recaptar
doblers.

•

03

La comunicació, una finestra
d’oportunitats

Excursió 1r i 2n d’ EP: 20 Novembre visitaran el camp d’aprenentatge de Son
Ferriol, de les 9,00 a les 14,00.

•

Recollida Lots Fotos Nadal: Properament ens comunicaran els dies que es
podrán recollir els lots de fotos en el centre. Recordau que heu de dur el rebut
corresponent.

•

Sorteig del Patinet: l’ AMIPA realitza un sorteig amb un gran premi. Animau-vos
a participar. 2 € el número i es fa sorteig amb el núm. ONCE de dia 13 de Desembre.

•

NADALES AMICS DELS REIS: Dia 16 i 17 de desembre.

•

NADALES DE LA NOSTRA ESCOLA: Dia 20 de desembre a les 11,00. Estau
tots convidats a aquesta celebració amb tanta tradició a la nostra escola, i gaudir
dels vostres infants.

•

LA COMUNITAT EDUCATIVA (famílies, alumnes, professors) volen
donar l’enhorabona als alumnes premiats el dia 11 de noviembre al Palau de
Congressos : na Maria Neus Benítez Ramírez, (premi al esforç personal EP), a na
Maria del Mar Pomar Negreiro (premi a l’esforç personal ESO) i a na Marina
González De Luis (premi al rendiment acadèmic excel·lent). Enhorabona a elles i a les
seves famílies!!.

•

Campanya del Rebost: recordau que la començarem a principi de desembre.
Esperam les vostres aportacions i moltes gràcies.

•

CONVIDADA A TOTES LES FAMÍLIES A L’EXPOSICIÓ “TU ETS
L’ARTISTA”. Dissabte 21 de desembre estau tots convidats a l’exposició on
participaran els alumnes d’ Ed. Primària a La Seu. Es farà entrega d’un diploma i un
petit regal a tots els nins i nines participants.

CULTURA DE LA TROBADA

Comunicar per construir comunitat

Es una costumbre muy inconveniente de los gatitos que, se les diga lo
que se les diga, siempre ronronean. ¡Ojalá ronronearan para decir
“sí” y maullaran para decir “no” o cualquier regla de este tipo, de
modo que pudiéramos mantener una conversación. Pero ¿cómo se
puede hablar con una persona si siempre dice lo mismo?
LEWIS CARROLL

Algú podria pensar que el llenguatge és únicament el mitjà
d’expressió que utilitzam les persones però va molt més enllà. El llenguatge
produeix i construeix l’experiència que tenim de nosaltres mateixos i dels
altres, construeix el món i la realitat. És el llenguatge el que dóna forma a
l’experiència humana, al nostre dia a dia, al nostre passat i al nostre futur.
Les persones som ésser socials, i al viure en societat, tenim la
necessitat vital de comunicar-nos, i així la comunicació esdevé un element
clau per a l’existència, la convivència i la supervivència.
Vivim en un món que cada dia sembla més complex, que es mou a
una velocitat terriblement ràpida i que té infinituds de matisos, realitats i
necessitats diferents. La nostra societat, moltes vegades basada en un model
competitiu, s’allunya de les necessitats més bàsiques de l’empatia del diàleg,
de l’escolta, la compassió i la comprensió. Enfront a tanta diversitat és
normal que sorgeixin els conflictes. Aquests són fenòmens socials, inherents
a la naturalesa humana, és a dir, són naturals, inevitables i, fins i tot,
necessaris però quan es gestionen de forma constructiva i cooperativa
permeten el desenvolupament social, la justícia i l’atenció a les diverses
necessitats.
La resolució de conflictes requereix voluntat i capacitat de les parts
en conflicte i solen resoldre’s bàsicament de dues maneres: amb la victòria
d’una part i la derrota de l’altra; o a través del diàleg, arribant a algun tipus
d’acord entre les parts en conflicte. Les victòries solen ser efímeres perquè
ningú accepta fàcilment una derrota. En canvi, el diàleg, la negociació, la
comprensió, la recerca del bé comú i el respecte solen donar resultats més
estables.

Comunicar per construir comunitat

Segur que hi ha persones que pensen que a les escoles educam des
de la competitivitat, ja que hi ha avaluacions, notes, etc… però la realitat
és que des de les escoles treballam diàriament pel diàleg, pel respecte, per
l’amistat, per la pau, per la cooperació, per la igualtat. Treballam cada dia
per a l’harmonia dels diferents nivells que tots posam en joc en el nostre
fer de cada dia, el jo persona, l’altre, el grup, la comunitat i l’entorn.
I tot això ho feim utilitzant el llenguatge, aquest llenguatge ric,
aquest llenguatge que avui està mutant, s’està transformant degut o gràcies
a allò que en deim les noves tecnologies. Unes tecnologies que han
representat canvis en la forma de comunicar-nos, canvis en els
llenguatges. Avui dia conviuen les paraules amb les imatges, els símbols;
és prescindeix de l’ortografia, es combinen consonants, nombres i idiomes
en un mateix missatge. Aquestes tecnologies han comportant canvis en la
forma de comunicar-nos, però també canvis cognitius i psicològics. Han
sorgit habilitats abans impensables, com la capacitat per triar el nombre
mínim de senyals imprescindibles perquè el missatge sigui entès en el lloc
de destí, o la capacitat per traslladar certs senyals de complicitat i altres
gestos propis de la comunicació “cara a cara”.
Encara estam lluny de saber les implicacions que tots aquests
canvis tendran dins la nostra societat, però són una realitat amb la que ens
trobam i en la que estam immersos, i des de les escoles ens veim obligats a
sumar-nos a aquest canvis, entendre’ls i utilitzar-los per fer una pedagogia
del canvi i una educació global, que combini la tradició, les noves
metodologies i la tecnologia.
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