Taradell, 22 de juny de 2019

A l’atenció de l’Àngel Pozas.
Director de l’INS Taradell

Benvolgut Àngel,
A la darrera reunió de l’AMPA INS Taradell, vam acordar fer-te arribar aquesta carta per tal que, de
la manera que consideris adient, agraeixis a tot el professorat l’interès i l’esforç que han dedicat al
curs que s’acaba.
Voldríem que fessis arribar la nostra gratitud especialment a tots aquells professors i professores
que, de manera desinteressada, han dedicat temps i esforços més enllà del seu horari laboral als
nostres fills i filles. A tots ells i elles, el nostre més sincer reconeixement.
Ens referim concretament als professors i professores que han organitzat i han fet possible
l’intercanvi amb França de 4t d’ESO, el viatge de fi de curs a Cardiff de 1r de Batxillerat, la sortida
del Treball de Síntesi de 3r d’ESO a la Seu d’Urgell, les estades lingüístiques de 2n d'ESO a Tossa de
Mar, la sortida per al projecte de recerca i final de curs de 4t d’ESO a la Terra Alta, i altres sortides
acadèmiques que no impliquen pernoctació però sí una dedicació més enllà del compliment
estricte de les obligacions laborals, però que els pares i mares valorem molt; com ara les sortides
del departament de socials, del departament de ciències, les obres de teatre o espectacles que
organitzen els diferents departaments de llengua, les activitats d’educació física i de visual i plàstica
o la sortida de l’última setmana a Empúries de 1r d’ESO. També l’activitat d’arqueologia i la sortida
de motivació a Vic, organitzades pel Departament de Socials, l’acompanyament dels alumnes
durant els dies de selectivitat i segur un etcètera que se’ns escapa perquè no sempre tenim
coneixement de totes les activitats que dueu a terme fora del vostre horari laboral estricte.
Aquest curs també volem agrair especialment a l’equip directiu, els tutors i els professors de 1r de
Batx i 4t d’ESO, que gràcies al seu esforç i capacitat d’acceptació han permès que es pogués
realitzar el Taller de gestió de les emocions i habilitats comunicatives i l’Speaking, els dos a 1r de
batxillerat i també el Curs de reforç de les competències bàsiques d’anglès pels alumnes de 4t
d’ESO, totes aquestes activitats organitzades des de l’AMPA.
El curs vinent ens agradaria que fos possible una major coordinació entre tots i totes que ens
permeti arribar a un acord consensuat per a poder acomiadar conjuntament, els alumnes de 4t
d’ESO i 2n de Batxillerat i les seves famílies. Aquest any l’AMPA va esmerçar especial esforç per a
fer possible el sopar i les orles que es van repartir en el comiat dels alumnes de 4t d’ESO, que es va
celebrar al Costa i Font el passat divendres dia 21 de juny. Pensem que si som una comunitat
educativa, igual que rebem els alumnes amb les famílies, el seu comiat també hauria de ser
conjunt.
El proper curs també ens agradaria seguir col·laborant amb tots els departaments i poder ajudar,
dins de les nostres possibilitats, en la subvenció d’activitats de formació que considereu adients:
sortides, anades a teatre, concerts, comissió d’estalvi energètic, tallers, etc. Quedem oberts a totes
les propostes que ens vulgueu fer arribar i que esperem siguin moltes.
I per acabar, rebeu el nostre més sincer agraïment per tota la feina que feu dia rere dia pels nostres
fills i filles. Igual com vosaltres, volem que adquireixin competències, però sobretot que es formin
com a persones informades, lliures i crítiques.
Que tingueu un molt bon estiu i unes ben merescudes vacances.
AMPA INS Taradell

