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Han finalitzat les obres pressupostades per part l'Ajuntament.
S'han portat a terme reparacions a la cuina, s'ha canviat la
caldera (millorant de molt, l'estalvi energètic), reformat els
lavabos a l'edifici d'infantil (properament es canviaran les
portes dels lavabos) i renovat la coberta del gimnàs.

La regidora del àrea d'Equipaments Municipals va visitar la
nostra escola aquesta setmana per tal de recollir, junt amb la
direcció les necessitats estructurals de l'edifici. Una visita que
agraïm per la ben entesa i les ganes de millora per part de
tots.

A la façana principal es van detectar unes esquerdes que ja
han estat analitzades pels tècnics del Ajuntament, en el
moment actual no suposen cap perill. Tot i això, ja s'ha
instal·lat la xarxa de protecció, la regidoria te constància i
treballarà en les accions a dur a terme.

El claustre al complet ha treballat de valent per acondicionar
les aules i rebre als/les nens/es de la millor manera. Així, no
sols han netejat material, fins i tot han repintat alguna aula i
agraïm la seva implicació i energia.

Durant l'estiu s'han dut a terme mobilitzacions per part de
l'AFA, per tal recuperar el projecte CuEmE (Cultura
Emprenedora a l'Escola) i estem molt satisfets de poder
anunciar que gràcies a la implicació i lluita del claustre, i la
col·laboració de la regidoria d'Empresa i Emprenedoria del
Ajuntament, aquest curs els alumnes de 5è desenvoluparan el
projecte depenent de la Diputació. 

Benvolgudes famílies:
 
Dilluns comença el nou curs, aprofitem per donar la benvinguda a
les noves famílies que s'incorporen a la nostra escola, i desitjar un
bon inici a tothom. 

I us volem presentar la nova secció del web, AFA El Mirador
News on recollirem informació actual de lo que passa a l'escola,
els projectes que creixen, la feina que es va desenvolupant a
l'AFA, les activitats per infants del nostre municipi i de més, no us
ho perdeu! 

L'estiu ha estat ple de moviment a la nostra escola:
 

 

 

 

 

AFA El Mirador NewsAFA El Mirador News
Iniciem el curs amb novetats!



Com ja sabeu, el Departament d'Ensenyament ha privat
l'escola dels suports Covid. Es per això que durant l'estiu, i en
un treball conjunt de Direcció i AFA, després de moltes
queixes i demandes, han ampliat una mica les hores del
personal de suport que treballa a l’escola. Estem satisfets per
que això representa una primera passa en les nostres
reclamacions, però no vol dir que ens conformarem.
Continuarem treballant fent força amb la direcció del Puig
d’Agulles perquè el Departament doti l’escola dels recursos
humans necessaris per oferir una educació inclusiva i de
qualitat.

Aquest curs retornem mica en mica a la normalitat i podem
recuperar les activitats extraescolars, estem molt contents,
s’ha fet molta feina i a principi de setmana rebreu informació
al respecte. 

El curs passat es va proposar ampliar el projecte d’anglès dins
les aules i estem treballant junt amb el claustre, per poder
iniciar-ho aquest curs. Així, en col·laboració amb una escola
bilingüe nord americana s'iniciarà un projecte d’intercanvi
cultural molt interesant i enriquidor. Com imaginareu, no es
fàcil, ja que son moltes les coses a coordinar, però segur que
ho aconseguirem. De tot això anireu rebent informació
permanentment de com es desenvolupen les accions que es
duguin a terme.

El curs passat es va decidir millorar la comunicació, es per
això que ja disposeu del nou web que esperem doni resposta
a les necessitats de les famílies. Dins d’aquest projecte de
renovació i millora de la comunicació, es va obrir un compte a
Instagram (https://www.instagram.com/afaelmirador/) que
s’afegeix al Facebook
(https://www.facebook.com/afaelmirador.puigagulles).
Restem a la vostra disposició per a qualsevol consulta a
info@afaelmirador.cat.

Estrenem avui AFA Mirador News un espai que neix de la
necessitat de compartir i facilitar l’accés a la informació amb
tots/es vosaltres i ser un AFA propera i transparent. En breu
oferirem més informació! 

 

AFA som tots/es les famílies del Puig d’Agulles... TOTS SOM
TRIBU! Molt bon inici i continuarem informant. 
 
AFA El Mirador


