Benvolgudes famílies,
El dimecres 12 de setembre, iniciem el nou curs a l'Escola Eiximenis. Us vull donar la
benvinguda desitjant que sigui un any el més profitós possible per a tothom.
És un curs de molts canvis a l'Escola començant per mi mateix, que inicio una nova
etapa com a director acompanyat de la Sra. Helena Aznar, com a cap d'estudis i la
Sra. Ester Raset de secretària. També comptem amb un equip docent amb
molta il·lusió de treballar a la nostra Escola i continuar amb el nostre Projecte
Educatiu, el qual ja està molt consolidat.
Vull agrair a la Sra. Montserrat Asso, a la qual substitueixo, tota la feina que ha dut a
terme al llarg de 27 anys de molta dedicació i estima a la nostra Escola. I també a la
Sra. Anna Hernàndez, com a cap d'estudis, tota la feina realitzada a l'Escola i,
sobretot, al Cicle Superior a on hem treballat plegats durant molts cursos.
Pel que fa als Programes Pedagògics, seguirem amb els d'Educació Democràtica,
Arquitectura i Entorn i Ciències Naturals, que són un signe d'identitat pròpia del nostre
centre i als quals volem afegir nous continguts.
Així mateix, continuarem amb els Projectes de "TecnoRobòtica", “BiblioEiximenis",
PELE i CLIL (llengua anglesa), "LudotecaEiximenis", "HortambCor" i “MirantelCel”.
Aquest any, com a novetat, i dins del Programa d'Educació Democràtica, estem
inscrits al Programa “Sigues Tu”, que promou la Diputació de Girona amb l'objectiu de
desenvolupar les habilitats psicosocials dels nostres alumnes (comunicació
interpersonal, presa de decisions, pensament crític, autoestima, control intern...),
perquè puguin tenir més control sobre la seva salut, afrontant de manera positiva els
desafiaments de la vida quotidiana.
Gràcies a l'AMPA, fa un any vam poder inaugurar una estructura de joc al pati
d'Educació Infantil. Aquesta setmana s’ha instal·lat una altra estructura al pati
d'Educació Primària. Tots els alumnes en gaudiran molt. Certament, el treball conjunt
entre Escola i AMPA, repercuteix molt positivament en tota la comunitat educativa. Per
aquesta raó, animo a la nova junta a continuar en aquesta línia de col·laboració, dit
d’un altra manera, podeu comptar amb nosaltres pel que calgui.
Ens feia molta il·lusió inaugurar la pista superior, però us informo que, de moment,
encara no la podrem utilitzar.
Finalment, desitjar-vos un molt bon curs 2018-2019 a tota la família de l'Eiximenis.
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