ELS NOSTRES EX

L’ús del català a
l’escola no ha estat
sempre com el coneixem ara, per tal
de saber com es va
implementar el català a l’escola hem
parlat amb una exalumna molt especial, una persona que ha estat a l’escola
des del primer dia i que ens pot explicar
millor que ningú com es va portar a terme
aquest procés des de la seva experiència
personal, Josefina Sancho.

llegiu-ne més

85 segons per recordar alguns dels
mestres de la nostra vida.

El paisatge de la nostra vida és, en bona
part, el paisatge de la nostra educació.
És allò que els vents poden gronxar amb
més o menys intensitat, però sense anar
més enllà, perquè la seva solidesa rau en
el més profund de les persones. Aquest
nou exemplar de la revista dels ex és una
bona oportunitat per contemplar el nostre paisatge, particular i col•lectiu, els valors adquirits a l’escola, amb què l’hem
dibuixat: la voluntat, el coratge, l’esforç,
la disciplina, la perseverança, la humilitat,
la confiança, l’alegria, la cooperació, la
justícia, la responsabilitat, la paciència, el
compromís, la tolerància, la solidaritat, el
respecte que vam aprendre a practicar
a diari i que impregnen el paisatge de la
nostra vida.
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Som una escola de referència en el
món de l’economia cooperativa i
social.
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Les capses de la memòria

s

Una activitat dissenyada per als alumnes d’infantil, primària i secundària per commemorar el tricentenari de la Guerra de Successió a
partir de sis documents extrets de l’Arxiu Històric de Terrassa.
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Som els grans

s

Recordeu l’últim curs? Un escrit extraordinari d’una mare ens fa reviure
aquelles antigues emocions.
llegiu-ne més

Extreballs

s

Aquest curs hem celebrat el setantè aniversari de la publicació d’un llibre excepcional. Així, doncs, tenim un bon motiu per
recuperar Algú ha vist el petit prícep?, una
webquesta dissenyada per afegir a la lectura del llibre.

