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LA COMUNITAT D'APRENENTATGE DE L'INSTITUT SERRA DE MIRAMAR 

INICIA LA FASE DEL SOMNI. 

 

JA TENIM EDIFICI ! 

 

Aquest ha estat un dels somnis proposats per la comunitat d'aprenentatge quan ens 

vam constituir com a tal, ara fa sis anys  que s'ha fet realitat aquest curs escolar 

2014-2015. Ens traslladem al nou emplaçament el proper mes de juliol. 

Un cop assolits els reptes proposats és hora de tornar a somiar, , us animem a 

“pensar en gran i decidir” quines propostes de millora considereu que són importants 

per a afavorir la motivació i el desenvolupament integral dels vostres fills i/o alumnes; 

com proposeu millorar l'organització i el funcionament de l'Institut?  

Durant les jornades culturals els dies 21, 22 i 23  d'abril tota la comunitat 

d’aprenentatge participarà en el taller “I HAVE A DREAM”.  

La motivació per introduir el taller serà la cançó de Filippo Landini “Viu-la”; un cop 

escoltada cadascú visualitzarà el seu somni, tot seguit en grups interactius es posaran 

en comú els somnis i n’ escolliran un. Finalment tot el grup triarà un dels somnis per tal 

de poder-lo dur a terme com a objectiu de centre el proper curs escolar.  

Els professors  i el personal d'administració, en sessió ordinària de claustre 

unificaran criteris i escolliran una proposta. Els alumnes a les tutories i després els 

delegats en consell també posaran en comú els somnis i n'escolliran un. Els familiars 

constituiran una comissió i escolliran una de les  seves propostes. 

El dia 5 de juny en la festa de fi de curs els representants de les tres comissions 

desvetllaran els tres somnis a tota la comunitat educativa. Aquestes propostes es 

duran a terme com a objectius de centre el proper curs escolar 2015-2016. 

TOTS JUNTS SOM EL SERRA DE MIRAMAR. 

VOLEM SER. VOLEM FER 

Comissió del somni 
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