Benvolgudes famílies,
En aquest comunicat volem acomiadar-nos de vosaltres, informar-vos del material del curs 20202021 i enviar-vos una petita enquesta sobre el temps de confinament, per poder tenir la vostra opinió
per a fer futurs plans de confinament, si s’escauen.
La propera setmana, després de fer l’últim Consell escolar, us farem arribar les informacions sobre
les aportacions de quotes i pla d’organització del proper curs.
Durant aquest dies l’equip de mestres hem estat reflexionant i valorant tot el curs 2019-2020, així
com el període de confinament. Totes i tots hem fet una bona valoració per les oportunitats de treball,
reflexió i debat pedagògic que ens ha generat aquesta situació. També, estem fem propostes de
millora gràcies a les valoracions que ens heu fet arribar. Per tenir més evidencies de les vostres
opinions, us adjuntem una enquesta per tal de tenir la vostra mirada. Recordeu fer-nos arribar les
petjades que han fet els vostres fills i filles, ens ajudaran a iniciar el camí del proper curs.
Aquest curs ha estat insòlit, excepcional, vam tancar l’escola el 12 de març sense saber que
s’allargaria tant. Tots i totes hem viscut situacions diverses que hem hagut de gestionar de la millor
manera possible, amb un munt d’emocions i sentiments del dia a dia entre les famílies, entre
companyes i companys de feina, entre persones amigues, persones dependents, persones fràgils i
vulnerables ....., i sobre tot entre els infants.
Han estat ells i elles els que més i millors lliçons de vida i aprenentatge ens han ofert als adults.
Valorem molt positivament el compartir entre tots i totes, infants, famílies i mestres/es l’educació
durant aquest temps.
També us volem agrair els ànims i recolzament que ens heu fet arribar per diferents canals,
així com tots aquells suggeriments constructius que ens fan créixer com a Comunitat
Educativa.
Recollim de manera especial les paraules que ens han fet arribar les famílies del grup de 6è
que continuen fent Pompeu en una següent etapa. Un acomiadament de curs molt especial a
totes elles.
“Clar i català, SOU COLLONUTS. Gràcies, a tu i per tot l'equip de mestres i educadors, per ser com
sou, DE TOT COR!”
“Gracies a tots els mestres, monitors, a l’equip de cuina i neteja....gràcies i mil i mil gràcies a tot
l´equip que formeu aquesta gran família del Pompeu m’he sentit molt recolzada per tots vosaltres,
des del minut cero de formar part de vosaltres. En aquests anys hem viscut moltíssimes coses bones
com dolentes i en tot moment com a pares ens hem sentit molt recolzats per part vostre. Sou
l´HOSTIA”
A totes les famílies US DONEM LES GRÀCIES, per l’esforç i implicació que heu tingut durant
tot el curs i, especialment, durant aquest confinament.
ENTRE TOTS I TOTES FEM ESCOLA! MOLTES GRÀCIES PER TOT I BON ESTIU!!!
Equip de mestres i equip directiu de l’escola.

