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Comencem un nou curs escolar!  

Després de passar un estiu de casals, de platges o de muntanyes, de passejades de 
tarda, de gelats, de lectures, de migdiades, de compartir moments amb la família, arriba 
el setembre  i amb ell l’inici de l’escola. 

És l’hora de retrobar o conèixer els companys i les companyes, les mestres  i els mestres 
i les noves famílies que ens acompanyaran durant tot l’any.  

Enguany aquest curs és una mica especial doncs comença un nou projecte de direcció, 
ple d’il·lusió i motivació. En tots aquests anys, l’escola ha anat canviant, evolucionant i 
adaptant-se a les noves metodologies. Ara l’escola fa un punt i seguit amb l’objectiu de 
continuar consolidant i millorant l’excel·lència educativa, a través d’una actitud oberta i 
integradora amb la comunitat educativa, on es fomenti la xarxa, la relació dels persones 
a través del diàleg i es busqui el consens com eina clau per prendre les decisions. 

A través d’una metodologia per projectes, centres d’interès, ambients, racons i grups 
flexibles es continuaran formant alumnes amb esperit crític, creatius i sensibles a tot 
allò que els envolta i es vetllarà perquè l’escola visqui de cara al poble, com un membre 
actiu. 

Volem demanar-vos la màxima implicació a les famílies per fer del centre un espai de 
convivència i d’aprenentatge. Tenint molt en compte en situar els alumnes al centre i 
als docents, als pares i a les mares com a facilitadors d‘aprenentatges. 

Tots aquests canvis s’aniran impulsant de manera progressiva per tal de recollir aquelles 
coses que ja es feien des de l’escola de manera exitosa i integrar les noves idees. No 
volem el canvi pel canvi, doncs perdria l’essència del projecte que es sustenta en una 
escola democràtica, artística, sensible, sostenible i familiar. 

En aquesta nova etapa que ara obrim com a escola l’acompanyament, el diàleg i la 
comunicació serà imprescindible. Per aquest motiu hem refet la pàgina web de l’escola i 
hem obert comptes de Twitter i d’Instagram en els que podreu veure diferents 
informacions de caire organitzatiu o activitats pedagògiques realitzades amb els 
alumnes. 

És evident que les propostes noves demanen un temps d’adaptació, valoració i 
consolidació. Us demanem la vostra confiança i col·laboració per tal de minimitzar els 
errors i potenciar els èxits que puguem anar construint entre tots.  

L’objectiu de l’escola ha estat i serà la felicitat dels alumnes, l’aprenentatge 
competencial i el respecte cap a la singularitat de les persones que integrem aquesta 
gran família. 
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A continuació us detallem totes les persones que formem part de les comunitats. 
Veureu les tutories i aquelles persones que tenen altres especialitats o que reforçaran 
les comunitats amb grups flexibles, racons i ambients. 

 

COMUNITAT DE PETITS COMUNITAT DE MITJANS  COMUNITAT DE GRANS  

Núria Gutiérrez (P3) 
Ainhoa Celaya (P4) 
Marta Espelt (P5) 

Pilar Sánchez 
Lorena Ortiz 

Teresa Nualart (1r) 
Judit Torra (2n) 

Laia Rocasalbas (3r) 
Salvador Bosch 

Marçal Roig 
Judith Hernández 

Elisabet Batlle (4t) 
Neus Pujadas (5è) 
Txell Anglada (6è) 

Ana Caro 
Maria Jesús Conangla 

Xavier Majà 

Us desitgem un molt bon curs, ple d’encerts i d’aprenentatges, carregat d’emocions que 
ens facin gaudir i on tots trobem l’espai per tal d’aportar el nostre granet de sorra. 

Ens retrobem el dia 12 de setembre! 

Equip directiu 

 

 


