
Benvolguts i benvolgudes,

Des de l’agressió ocorreguda el divendres 21 d’octubre a la sortida de l’escola a la
nostra companya/mestra estem profundament afectats/des i tristos. Ens sentim vulnerables i
necessitem tornar a recuperar la il·lusió i l’esperança cap a la nostra feina, que tan feliços
ens fa dia rere dia.

Des del CEIP Alexandre Rosselló apostam per la convivència, motiu pel qual hem
convocat una trobada al nostre centre el proper dimarts 8 de novembre a les 17:00h.,
amb el lema “Una ditada per la convivència”, per ser conscients de la importància i
necessitat de què els centres siguin entorns segurs per a tota la comunitat educativa, on es
segueixi treballant pel respecte, l'empatia i la convivència pacífica.

L’escola romandrà oberta per a totes aquelles persones que vulguin assistir per
donar el seu suport i fer visible la importància de la convivència a l’àmbit educatiu i al seu
entorn (famílies, claustres d’altres centres, les associacions i demés entitats).

Per recodar aquet dia hem pensant que tots els assistents puguin posar la seva
ditada a una de les parets del pati amb el lema anteriorment esmentat. Així quedarà
evidenciada, una vegada més, el recolzament cap a la gran tasca educativa i social que des
dels centres educatius es desenvolupa.

En cas de no poder-hi assistir o bé recolzar-nos una mica més, també podeu
sumar-vos des de les vostres entitats, associacions o centres educatius posant aquest lema
“Una ditada per la convivència” i les vostres ditades a una cartolina o semblant i ens podeu
fer arribar la imatge de com ha quedat a través del correu electrònic de l’escola
ceipalexandrerossello@educaib.eu , i el nom de la vostra entitat o centre on s’ha dut a
terme. Així podrem compartir el vostre recolzament.

Amb el recull del que ens faceu arribar farem una composició o presentació que vos
la compartirem.

Estem desitjant emplenar el nostre pati amb les vostres ditades!
Vos hi esperam!

#unaditadaperlaconvivencia
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