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Barcelona, 24 de maig de 2018
Benvolgudes famílies dels alumnes que cursen 6è d’EP i 1r d’ESO,
Us escrivim aquesta circular per convocar-vos a la reunió que farem el proper dijous dia 31 de maig per
poder comentar aspectes rellevants de l’etapa d’ESO.
Alguns de vosaltres teniu ben a prop el canvi d’etapa i sempre ens agrada poder compartir i explicar com
serà, així com presentar els resultats dels tests que han fet. És per això que a la reunió hi haurà una primera
part exclusiva per les famílies de 6è d’EP on es presentaran aquests resultats. Seguidament, continuarem
amb la segona part on s’afegiran les famílies de 1r d’ESO, per presentar aquesta continuïtat de la línia
metodològica i quins canvis suposa de cara el curs vinent.
Com segurament sabreu, portem uns anys formant-nos i formant part de diferents agrupacions i
organitzacions, com per exemple a Escola Nova 21 i a Xarxes pel canvi, per liderar el canvi en educació
davant de la necessitat real en el nostre món per una educació que respongui, no només a un traspàs de
coneixements, sinó a una educació global. Això suposa anar-se adaptant a les metodologies i formes
d’aprenentatge que han estat fermament estudiades i provades, i que eduquen els alumnes per poder
desenvolupar les habilitats que se’ls hi demanarà a la nostra societat. Som conscients que els canvis que
s’han produït i es produiran els propers anys en el nostre món educatiu són un salt més gran que el que hi
ha hagut potser en els vint anys anteriors, així doncs, ens convé poder-ne estar actualitzats.

La reunió, doncs tindrà dues convocatòries i es concreta de la següent manera:
Dijous 31 de maig al saló d’actes:
• A les 18 h. Reunió per les famílies de 6è d’EP. Presentació dels resultats dels tests.
• A les 18.30 h. Reunió per les famílies de 6è d’EP i 1r d’ESO.
Vols saber com treballarà el teu fill a l’ESO? Vine!
Esperant poder-vos saludar personalment, rebeu una cordial salutació,
Equip de professors i direcció

............................................................................................................................................

La família de ......................................................................................... del curs actual ......................

Sí assistirem a la reunió

No assistirem a la reunió

