Curs 2021-2022
ACCIÓ TUTORIAL

La igualtat, una realitat

Benvolgudes famílies,
Ja s’acosta la festa del nostre patró St Josep de Calassanç. Un espai on any rere any
hem compartit petits i grans a l’escola. Enguany volem reprendre aquesta trobada
amb les famílies la tarda del 26 de novembre. Serà un moment de retrobament
compartint una estona de lleure, amb les mesures adients per trobades com aquestes.
Aquesta vegada els nois i noies dels Grups: Mou-Te, Pre- Gas i Gas lideraran les
activitats en família.
Esperem que aquesta estona de lleure sigui un bon moment per gaudir de les paradetes
de jocs i a la vegada col.laborar amb la MARATÓ de TV3 aquest any dedicada a “Salut
Mental”. Aquest any més que mai volem fer un acte amb una mirada especial a totes
les persones que pateixen o han patit en algun moment problemes de salut mental.
Per aquest motiu ens acompanyarà l’Aida Miguel amb una xerrada al teatre de l’escola
amb el títol “La salut mental i jo”. L’Aida està acabant el Grau de Psicologia i ha
col.laborat en diferents forums a TV3 entre d’altres. Ella a partir de la seva experiència
personal donarà visibilitat al que és passar una malaltia mental.
PROGRAMA
➢ 17h Inici dels espais de firetes a la pista blava.
➢ 17:15 a 18h Xerrada al teatre amb l’Aida Miguel (en aquest moment si voleu
anar a la xerrada, podeu deixar els nens a càrrec dels monitors). Cal avisar als
nois i noies de l’entrada del pati blau.
➢ 18:30h finalitzarem els espais de fira.
En aquest espai trobareu una parada per poder fer la vostra col.laboració i donatiu
amb la compra d’Oli de proximitat (cooperativa d’Ullastrell) i altres.
RECORDEU
➢ Portar la mascareta malgrat sigui espai obert (estem dins del recinte escolar).
➢ Fer ús de gel que hi haurà l’entrada de cada espai.
➢ Mantenir les distàncies en els moments de més aforament.
Aquesta activitat està pensada dins el projecte d’escola, que des de fa anys portem a
terme. Estem segurs que, ara més que mai, volem seguir mantenint vincles malgrat el
distanciament.
Us hi esperem!

