Jornades de Convivència i d'Orientació a la Vida Universitària
(2017-2018)

Durant els dies 6, 7 i 8 d'aquest mes de setembre passat van tenir
lloc al CMU Lestonnac, les jornades de Convivència i d'Orientació
a la Vida Universitària per a les alumnes que començaven amb
nosaltres aquest nou curs acadèmic.
Encara recordem aquelles carones d'incertesa i timidesa amb
què es presentaven la majoria de les noies
entre si i a tot el personal del CMU i com la brillantor dels seus ulls
delataven il·lusió i motivació per començar una nova etapa en les
seves vides.
Els tres dies van transcórrer de manera intensa però fructífera, amb
activitats dins i fora del Col·legi que van permetre assolir els objectius
proposats:
• Establir relació entre elles i el personal del Centre
• Familiaritzar-se amb la casa
• Conèixer el Projecte Educatiu i les pautes per a una bona convivència.
Destaquem algunes activitats i dinàmiques: la presentació
de les jornades, l'activitat "a la recerca del missatge
perdut", la taula rodona, la sortida lúdica a les Fonts de
Montjuïc i finalment la visita a la
Sagrada Família que va posar el
colofó a aquestes jornades de
convivència i coneixement mutu.
El lema que ens acompanyarà aquest curs, "Viu amb tots els
sentits", ens guiarà a potenciar i educar valors com l'amistat, la
solidaritat, l'empatia, l'esforç, la superació, el respecte, ... valors

que afavoriran la convivència i l’acompanyament en
el seu procés de maduració personal, acadèmic i
social.
Sens dubte va ser una experiència gratificant per a
totes, ens va permetre tant a les noies com a tot
l'equip

educatiu
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a
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...

Desitgem que el Col·legi Major es converteixi en una
segona llar i cadascuna es pugui sentir acollida,
acceptada i acompanyada, experimentant que Lestonnac comença a ser la seva
segona família.
BENVINGUDES AL C.M.U LESTONNAC noies !!!
Jordina Rodrigo i Rosa Carné, Educadores CMU Lestonnac

