Iniciem un nou curs escolar,
però no un curs més...
Mai és un curs més...
Però especialment significatius
són aquells marcats per una celebració de calendari.
I el curs 2010 -11 és un d’ells: Complim 30 anys!!!
Un període com aquest implica un llarg viatge
col·lectiu: experiències compartides, acomiadaments,
retrobaments, dificultats enfrontades, fracassos, èxits...
Qui érem fa 30 anys? Qui som ara? Qui serem?
En cooperativa, la resposta sempre va ser, és i serà la
mateixa: el fruit de compartir projectes i realitzacions,
el fruit de la participació. Això és el més important.
L’essència del viatge.
El projecte cooperatiu iniciat en 1980, va néixer
carregat d’il·lusions, però les dificultats a superar van
resultar enormes: aconseguir una cohesió de l’equip
humà entorn al projecte comú, superar les dificultats
econòmiques, afrontar els vaivens derivats dels canvis
legislatius, assumir obres interminables...
Va resultar ser tant allò que es va haver de consolidar;
tant, allò que es va haver de lluitar; tant, allò que resoldre;
tantes, les circumstàncies especials... Però es va fer, es
va aconseguir, ho aconseguirem. Poderoses energies
humanes van empènyer d’aquest carro... Pares, mares,
alumnes, ex alumnes, amics... I, sobre tot, la il·lusionada
implicació dels nous socis i de les noves sòcies.
I aquí estem, feliços de celebrar-ho i de saber que
aquest col·lectiu tan plural, desborda forces per seguir
realitzant projectes compartits.
Feliç aniversari! Feliç projecte compartit! Feliç i
apassionada projecció cap al millor dels futurs possibles!

Programa d’Actes
Durant tot aquest curs escolar les activitats i projectes educatius
que treballarem a Es Liceu estaran marcats per aquesta important
celebració: l’alumnat investigarà des de diferents disciplines la
història de l’escola, de la cooperativa Es Liceu i del patrimoni
mallorquí industrial de la fàbrica de teixits. Celebrarem les ja
tradicionals diades culturals: Sant Antoni, Carnestoltes i la Setmana
Cultural concentrats en aquesta especial dimensió. I aprofitarem
aquesta magnífica oportunitat per convocar entorn la festa a tots
els que heu contribuït a fer possible aquesta celebració: pares i
mares, cooperativistes, treballadors, alumnes i ex-alumnes... amics
i amigues d’Es Liceu.
A totes i tots per MOLTS D’ANYS!!
setembre
dia 13: acte inaugural amb el
circ Bover i penjada de la pancarta
commemorativa.

gener
dia 21: Diada de Sant Antoni.
Torrada i festa.

desembre
Programa Conèixer la Tramuntana
Alumnes de 1r cicle: Galatzó,
2n cicle: Es Pla des pouet,
3r cicle: Ermita de Valldemossa.
Famílies i professorat: finca pública
de Planícia

dia 20 i 21: Encontre amb el
professorat i alumnat participant al
projecte Comenius:
Es Liceu i les escoles de Romania
(Fetesti), Itàlia (Militello di Catania.
Sicília), Lituània (Endriejavas),
Portugal (Agueda) i Bulgària
(Pavlikeni).

Concerts d’hivern a càrrec dels
alumnes de primària d’Es Liceu
dia 20: 1r cicle de primària
dia 21: 2n cicle de primària
dia 22: 3r cicle de primària

febrer
dia 25: Celebrem Carnestoltes.
Rua al carrer: comparses, música
i festa amb la participació de tot
l’alumnat d’Es Liceu

març
dia 17: Conferència “Elogi a
l’educació lenta” a càrrec de
Joan Domènech Francesch. Activitat
organitzada en col·laboració amb
l’Institut de Ciències de l’Educació de
la UIB i el grup de mestres a Pistoia
abril
dies 13 i 14: Mostra de Teatre
escolar de Palma. L’escola de Teatre
d’Es Liceu participa amb les obres:
- Caputxeta project
- Xubi dubi du puja a l’avió
- Exit
dies 18, 19 i 20: Setmana Cultural:
30 anys d’Es Liceu
- Exposició de projectes i treballs
- Exposició fotogràfica retrospectiva
- Sopar, música i ball
- Teatre de titelles “Les fades de la
bella dorment” de Disset Teatre
maig
dia 6: I Concert de música Rock
Liceu. Sopar d’exalumnes
Concert Rock de grups integrats per
alumnes i exalumnes d’Es Liceu
dies 21 i 22: XI Olimpíades
escolars de Marratxí amb la
participació dels equips esportius d’Es
Liceu en totes les seves modalitats

juny
dia 23: Acte i festa de cloenda

