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Curs 2016/2017

A l’atenció de les famílies dels alumnes de 2n d’ESO C
Benvolgudes famílies,
Aquest curs l’escola participarà per primera vegada al projecte Beit. Es tracta d’un projecte
educatiu que, utilitzant l'entorn urbà i la seva història com a eina, vol treballar valors com la
solidaritat, la tolerància i el respecte cap a l'altre.
Durant dos matins treballen plegats els nois i noies de dues escoles de la ciutat tot utilitzant la
seva diversitat com a eina per aprendre a viure junts en una mateixa comunitat.
De la nostra escola hi participa només el grup C de 2n, que ha estat seleccionat a l’atzar entre
les quatre classes. L’Escola amb qui compartirem aquest any l’experiència és l’Escola Pia Luz
Casanova que també s’ha apuntat al projecte.

-

15 alumnes hi aniran durant el matí dels dies 8 i 10 de març.

-

els altres 15 hi aniran durant el matí dels dies 15 i 17 de març

Tant un dia com l’altre l’horari serà de 9 a 14.30h en unes instal·lacions especials per a
l’ocasió al voltant del Centre Cultural El Born.
També està prevista la celebració d’un acte de cloenda de totes les escoles que han
participat en el projecte per exposar els seus treballs. Aquest acte, al qual hi esteu
convidades les famílies, tindrà lloc el dimecres dia 26 d’abril al CCBorn entre les 18.30 i
les 20h.
Per tal de fer difusió del projecte us demanem que autoritzeu en aquesta circular els
drets d’imatge del vostre fill/a.
Cordialment,
L’Equip Directiu de Secundària
Barcelona, 21 de febrer de 2017
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________________________________________________________(per retornar als tutors el dia 23 de gener)

El pare/mare/tutor/tutora de l’alumne/a ______________________________________
de 2nC estem assabentats de les activitats del Projecte Beit i autoritzem el nostre fill/a a
participar-hi.
Autoritzo igualment la utilització i la difusió per l'associació The Beit Project i els seus socis de
les imatges, fotos o vídeos, filmades durant les activitats del projecte.

Signatura i DNI
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