Maig 2017
Taller Família-Escola: Most Likely To Succeed
Benvolguda Comunitat,
Ens presentem com a grup impulsor d’Escola Nova 21 a l’Escola Proa.
El passat 10/05/17 vàreu rebre un comunicat en el que se’ns donava la gran notícia:
Avui ens complau comunicar-vos que l'Escola Proa ha estat triada com a un dels 30 centres
de la mostra per al canvi educatiu d’Escola Nova 21.
Tal com referia aquest escrit, l’escola ens ha encomanat la tasca d’impulsar, dins la comunitat,
la reflexió sobre el model pedagògic de futur de Proa. Un exercici que cal fer entre tots, cada
un des del nostre rol a l’escola.
Avui us volem convocar a tots els professionals i famílies a un taller que permetrà aquesta
reflexió conjunta. Tindrà lloc el 24/05/17 de 17:45 a 20:00 a les instal·lacions del centre.
Preguem a tots que sigueu puntuals. Per tal de començar a les 17:45 la sala s’obrirà a partir de les 17:30.

El programa que hem preparat és:
17:45 Benvinguda i presentació de l’Equip Impulsor
17:55 Passi del documental Most Likely to Succeed (Subtitulada en espanyol. 1h i 30min)
19:25 Debat en grups
20:00 Final de la sessió
Comptem amb la participació de tots vosaltres i, per qüestions d’aforament, caldrà que us
inscriviu dins d’aquest termini:
Data d’inici d’inscripció: dilluns 15/05/17 | Data final d’inscripció: divendres 19/05/17
omplint el formulari que us correspongui:
 Formulari per a Famílies
 Formulari per a Professionals Proa
Hem reservat 2 entrades per a cada família, que s’assignaran per ordre d’inscripció. Haureu
d’omplir un formulari per a cada participant. En cas de superar l’aforament inicialment
previst, organitzaríem un segon passi en una altra data.
En cas que alguna família necessités servei de guarderia, us demanem que, si penseu venir els
dos, només un membre de la família ens ho faci saber en el moment de contestar el formulari.
En aquesta línia de treball, aprofitem per comunicar-vos que el dijous 25/05/17 de 09:0011:00 hem organitzat un taller adreçat a donar veu a l’alumnat.
Estem segurs que aquestes trobades seran un bon inici per al viatge que emprenem tots
junts.
Salutacions cordials
Equip impulsor de la innovació educativa
Escola Proa

