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BENVINGUDA AL NOU CURS

Hola famílies!
Com ha anat el començament de curs? Tot va tan ràpid que sembla que va ser fa molt de temps, però no,
només portem un mes i uns dies al centre.
Al llarg d’aquest mes hem engegat el curs i us volem compartir amb tots vosaltres les nostres inquietuds i
projectes.

QUÈ HEM FET AQUEST INICI DE CURS?
En primer lloc, hem tornat amb moltes ganes i el desig que sigui un curs ple de vida.
Ja a les primeres setmanes vam presentar el lema del nou curs, amb un vídeo que vam
preparar. El teniu aquí, per tal de veure’l en família. Ens pot ajudar a compartir somnis i
a posar paraules a les nostres vivències.
Hem començat també amb les pregàries del matí i els bons dies. Aquest any a
secundària tenen una peculiaritat. Si fins ara es preparaven des del centre, aquest curs
els alumnes també participen en la preparació de tal manera que facin més seu aquest
moment inicial de la setmana. La nostra intenció és que cicle superior pugui fer el
mateix a partir del segon trimestre.
Cada mes es treballarà un aspecte diferent, relacionat amb el nostre lema:
setembre: silenci
octubre: escolta
novembre: reflexió
desembre: comprensió gener: emocions
febrer: empatia
març: agraïment
abril: compromís
maig: solidaritat
juny: comunitat

Cartell del lema del curs

MATI 25

Al voltant d’aquest nom vinculat al capítol 25 de l’evangeli de Mateu, volem
recollir diferents aspectes i ofertes solidàries des del centre.
A continuació us presentem algunes que ja estem iniciant:
Xarxa d’escoles Amnistia Internacional: Està pensat sobre tot per
l'alumnat de secundària.
Des d’aquest curs participem d’aquesta xarxa per tal de rebre material
per treballar drets humans i poder fer petites activitats solidàries.
Banc del temps: Per adults.
Com a escola ens hem posat en contacte amb l’associació Coopera
Sant Feliu que organitza un banc del temps. Si hi ha alguna família
interessada en el tema feu arribar un mail a mandueza@vergesalut.cat
amb l’assumpte Banc dels temps i es podria organitzar una xerrada al
centre per explica com funciona.
Col·laboració amb un pis per nouvinguts. Per famílies.
L’associació santfeliuenca Sunday ha obert un pis per joves
nouvinguts. Des del centre volem col·laborar amb aquesta iniciativa. Es
tracta de joves que volen estudiar, que volen tenir una oportunitat… Si
alguna família vol col·laborar (amb menjar,
alguna petita aportació al projecte…) Envieu
un mail a mandueza@vergesalut.cat amb
l’assumpte pis joves i us explicarem què és
el que cal en el projecte.
DOMUND: infantil i primària col·labora la
setmana del 18 al 22 amb la campanya
d'enguany del Domund.

Lema del Domund

PER ADULTS
Hem pensant en vosaltres, i us volem oferir també al
llarg del curs diferents activitats. Us presentem la
primera:
Mode pregària: es tracta d’un comentari a les
lectures de l’evangeli de cada diumenge des
d’una vessant de la interioritat. Ho porta Marta
Burgue, que és especialista en pedagogia,
acompanyament i interioritat. Hi ha un grup de
WhatsApp per rebre cada cap de setmana el
comentari. Si algú està interessat feu arribar a
mandueza@vergesalut.cat amb l’assumpte mode
pregària el vostre interès i us explicarem com
accedir-hi.
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