
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Les coses importants són les que no ho semblen” 

             Mercè Rodoreda 

Canvis en l’equip directiu 
L’Anna Trabal, directora de l’escola, i la Carme Hoyas, cap d’estudis, ens acomiadem enguany 

de l’escola després de deu cursos. Vam iniciar l’escola i des del setembre del 2007 hem format 

part de l’equip directiu, liderant el projecte. Ara emprenem nous reptes professionals per 

transferir tot el que hem aprés en altres àmbits educatius. El nou equip directiu del Fluvià ja ha 

començat a treballar per fer un bon relleu. Assumiran el càrrec l’Alba Graupera (directora), la 

Núria Farré (cap d’estudis) i Noe Artigas (secretària pedagògica).  
Us  volem agrair a les famílies la vostra complicitat, les vostres paraules amables i la confiança. 

Aquests són els motors que han activat la nostra motivació diària, conjuntament amb la mirada 

curiosa i plena de vida dels vostres infants.  

Agraïments als mestres 
Ja fa anys que els mestres de l’escola ens mantenim en l’afirmació que no volem rebre regals 

per final de curs. És per això que us convidem, en el cas que vulgueu agrair la feina dels mestres, 

a elaborar amb els infants un recull d'agraïments. Us passem un article preciós que ens ha fet 

pensar en aquesta idea.  

http://www.lavanguardia.com/lacontra/20180531/443956956084/nos-habituamos-a-lo-

bueno-y-dejamos-de-agradecerlo.html 

Resum del Consell Escolar de 24 de maig 
Aprovació projecte extraescolars 18-19. Es preveu la continuïtat de tots els proveïdors 

d’enguany. S’aproven noves activitats: circ i tecnologia creativa. 

http://www.lavanguardia.com/lacontra/20180531/443956956084/nos-habituamos-a-lo-bueno-y-dejamos-de-agradecerlo.html
http://www.lavanguardia.com/lacontra/20180531/443956956084/nos-habituamos-a-lo-bueno-y-dejamos-de-agradecerlo.html


 
 

Presentació dies de lliure disposició 18-19. De fet, queden pendents d’aprovació perquè la 

Resolució de calendari 2019 encara no s’ha publicat.  Aquesta és la proposta del Consell Escolar 

Municipal: 2 de novembre de 2018 (pont de Tots Sants), 7 de desembre de 2018 (pont de la 

Constitució) i 4 de març de 2019 (dilluns de Carnaval). 

Aprenem en xarxa. El jurat del premi Barcelona Innovació Educativa ha atorgat a la xarxa del 

Poblenou Aprenem en Xarxa, el guardó a la millor iniciativa per implicar a tots els centres 

educatius del territori en favor de la cohesió i la innovació. 

Proposta de la nova junta de l’AFA. Organitzar un acompanyament de proximitat per a les 

famílies de P3 que s’incorporin al curs vinent.   

Final de curs 

El proper divendres 8 de juny a les 20.00h celebrarem la feta de final de curs. Hi estem convidats 

tota la comunitat del Fluvià. Cadascú porta el seu menjar i beguda i l’AFA convida a les postres.  

 

El dijous 21 de juny els infants sortiran amb les produccions del darrer trimestre i l’informe final. 

El dimarts 26 de juny els mestres us podrem atendre al llarg del matí si voleu comentar 

qualsevol qüestió. Preguem us apunteu a les graelles que trobareu a consergeria.  

 

El divendres 22 de juny totes les famílies podreu entrar de 9.00h a 9.30h a les aules per 

acomiadar-vos dels mestres.  

 

Enquesta de satisfacció 
Us facilitem l’enllaç perquè pugueu valorar el vostre grau de satisfacció vers l’escola i 

l’aprenentatge dels vostres fills i filles. Per l’equip de professionals és important conèixer la 

vostra opinió per continuar millorant.  

https://goo.gl/forms/RzFqFNuozESkK5Bn1 

 

Comiat i benvinguda a la junta de l’Afa 

Com bé sabeu aquest maig s’ha fet el relleu dels membres de la junta de l’AFA. Volem agrair 

tota la dedicació i feina realitzada a la junta sortint i donar la benvinguda a la nova que 

s’incorpora. Gràcies per regalar temps i crear il·lusions de forma tan altruista.   

https://goo.gl/forms/RzFqFNuozESkK5Bn1

