Benvolgudes famílies
Acabem el curs 2020-21, sembla que fos ahir que iniciàvem el curs més incert, i més
estrany que haguéssim fet abans però a la vegada resultava ser el curs més esperat,
demanat i desitjat. Al llarg d'aquest curs hem estat capaços de fer front a situacions mai
viscudes. Creiem que hem donat resposta al més important per a nosaltres,
l'acompanyament emocional dels nostres infants, fent de l'escola aquell espai de relació,
d'intercanvi, d'aprenentatge i un lloc segur, aconseguint que l'escola no sigui un focus de
contagi. En aquest camí hem trobat el recolzament de tots vosaltres. Gràcies!
Moltes gràcies a tots els docents i les docents, a tot el personal de l'escola, que han
treballat de manera implicada, responsable i eficaç mostrant sempre el seu millor
somriure. Hem fet coses bé, hem fet coses malament però si a principi de curs ens
diuen que l'escenari de final de curs era aquest, tots hauríem signat.
A nivell metodològic hem fet un pas endavant. Enguany hem introduït els racons d'aula a
tots els cursos i hem consolidat alguns projectes i centres d'interès. Amb l'esforç de les
professionals del centre hem mantingut els ambients a petits i hem fet noves propostes
pedagògiques al grup de mitjans. A la comunitat de grans s'ha iniciat la ràdio i el
projecte d'emprenedoria. S'han prioritzat les sortides per l'entorn proper i les activitats
fora de l'aula. Estem molt satisfetes amb la qualitat dels informes i estan amb la línia
que creiem que han de tenir per tal d'informar de manera integral a les famílies sobre
l'evolució dels infants.
Tenim molts objectius a l'horitzó de cara al curs 21/22. Recuperar la mobilitat dins el
centre i les relacions entre grups és la prioritat principal. Així com reiniciar l'entrada de
les famílies en activitats pedagògiques i festivitats. Volem consolidar algunes de les
propostes que hem iniciat enguany i que han tingut molt bona acollida com la Mostra
Artística, la Festa de l’Aigua i la reformulació de la Setmana Cultural, entre d’altres.
Vetllar per l'acompanyament dels infants és i continuarà sent un repte cabdal!
A nivell global d'escola continuarem teixint relacions positives amb la comunitat
educativa. Sent conscients que la gran majoria de les famílies estan satisfetes amb
l'escola, com així ho reflecteixen les enquestes, sabem que el procés participatiu pel
canvi d'horari ha deixat ferides no desitjades per part de ningú. La setmana vinent el

Consell Escolar fixarà l'horari pel curs 21/22 i us ho comunicarem per tal que pugueu
organitzar-vos. Una vegada tancat aquest procés volem posar el comptador a l'inici i
retornar a recuperar totes les confiances que t'han ens havien ajudat a fer créixer l'escola
en aquest procés de canvi. Us demanem també aquestes complicitats que, partint del
respecte, poden construir aspectes que revertiran de manera positiva amb la dinàmica
escolar.
Hem estat, som i serem un equip directiu obert, transparent i dialogant. Amb ganes de
buscar solucions i d’ajudar a l’alumnat, als docents, a les famílies i a les institucions que
interaccionen amb l’escola. Teniu les portes obertes de l’escola per venir a parlar de
tots aquells temes que us afecten, us preocupen o us ocupen. O simplement per venir a
mostrar la vostra satisfacció amb l’escola. Ens agrada escoltar-vos i creiem que junts som
més forts. Fent propostes, creant idees i sinèrgies on tots puguem compartir aquest
magnífic espai de creixement personal, emocional i acadèmic dels vostres fills i filles.
Tot i que ens queden uns dies per valorar el curs i, sobretot, iniciar el curs vinent,
tanquem el curs 20/21 amb molt bones sensacions, amb ganes de recuperar energies a
l’estiu i obrir un nou curs sense tants condicions de la pandèmia i amb la il·lusió de
seguir fent camí.

Us desitgem un molt bon estiu!!!!
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