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INFORMACIÓ
CONVÉ FACEU ATENCIÓ a les dates que vos indicam, encara que vos ho
notificaran també per altres mitjans.

SETEMBRE
2018

CARTA a les
FAMÍLIES

HORARI DE CLASSES INFANTIL I PRIMÀRIA
Els dies 13-14, 17-18-19-20 i 21 tendran horari intensiu de 9 a 14 hores.
A partir de dia 13 i tots els dies lectius del curs hi haurà menjador i Aula mati.
REUNIONS DE PARES I MARES
17 de setembre a les 5 reunió de pares i mares de 1r i 2n de PRIMÀRIA
18 de setembre a les 5 reunió de pares i mares de 3r i 4t de PRIMÀRIA
19 de setembre a les 5 reunió de pares i mares de 5è i 6è de PRIMÀRIA
17 de setembre a les 5 reunió de pares i mares d’ESO

CALENDARI ESCOLAR
Podeu trobar-lo a la pàgina web i també al tauler d’anuncis de l’escola
Per a qualsevol altre informació podeu cridar al 971 756 514 o be al mail
centre@arcangelsantrafel.com
Desitjam per a tots i totes que el viatge que iniciam sigui una experiència
fonda d’humanitat que ens faci més feliços, més bondadosos i més pacífics.
Bon curs
EQUIP DE DIRECCIÓ

CONVIURE, VIATGE D’HUMANITAT

Conviure, Viatge d’Humanitat

CONVIURE, VIATGE, HUMANITAT, tres paraules claus que
recorreran transversalment la nostra tasca educativa en aquest
curs que anem a iniciar.
En aquest curs volem que la comunitat educativa sigui conscient
que aquest viatge de la vida, que el feim acompanyats i mai sols,
ha de ser un procés d’humanització. Viure és conviure, sí o sí
vivim amb altres, ens necessitam i depenem de molts d’altres.

Conviure, Viatge d’Humanitat

• La interioritat, entrar al fons de nosaltres mateixos per
escoltar la veu interior que ens indica el camí del bé.
• L’estimació a les persones concretes, amb detalls, amb
constància, sense dependre del rellotge.
• L’admiració agraïda per la bellesa i harmonia de la Creació.
• El reconeixement al creador del projecte d’humanitat que
som cadascuna de les persones.
• El diàleg en totes direccions.

Siguem conscients que tots hem de ser agents actius en
l’aprenentatge i l’experiència de practicar les virtuts de
l’humanisme cristià:
• La veritat i autenticitat en les nostres paraules, gestos i
actuacions.
• El respecte i el reconeixement a un mateix i a cadascuna de les
persones amb qui feim el viatge.
• La llibertat i la responsabilitat per elegir allò que ens humanitza.
• El servei, la col·laboració, a tots i cada un; com estil de vida,
com a clima i característica de l’organització.

• La justícia, la bondat, la bellesa.
Tot aquest procés és un llarg camí, emprenem un llarg viatge
que dura tota la vida. Les persones, homes i dones, som un
projecte, no som una obra acabada; Déu ha dissenyat les línies
bàsiques i ens ha posat en el camí, ens acompanya, i ho fa
discretament, respectuosament.
El projecte ha d’arribar al somni del seu Creador que té
l’essència de l’amor, la llibertat i la bondat.

Margalida Moyà
Delegada d’Ensenyança

