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Butlletí
Volem iniciar aquest nou projecte per facilitar un resum molt breu d’informació
del que s’ha fet durant aquests any.
Si la iniciativa segueix el seu curs possiblement el podrem fer de manera
trimestral, això permetria informar, no només de les feines finalitzades sinó
també les que estan en desenvolupament.
Esperem que us agradi la iniciativa.

Casal d’estiu
Al Febrer vàrem començar a fer reunions amb 6 empreses
dedicades al servei de lleure, per tal d’avaluar quina opció era la
més adequada per oferir als alumnes i a la pròpia escola. Els
requisits a tenir en compte varen ser molts, però alguns dels més
importants alhora de prendre la decisió van ser: Preu/qualitat,
tipologia d’empresa, seguretat que podia oferir, implicació i
activitats. Fundesplai oferia tot allò que volíem i creiem que al
ser una empresa amb renom, prestigi i sense afany de lucre
representa també els valors que volem demostrar.

Extraescolars
Vam aprofitar les reunions del casal per rebre també informació
d’activitats extraescolars. Veiem la necessitat urgent de tenir
extraescolars a les tardes i l’enquesta que us vàrem presentar va
ajudar a prendre aquesta decisió i saber quines activitats
podíem oferir. Potser penseu que hi ha poques? Vam preferir
començar amb algunes de les més votades. En pròxims cursos
podem afegir-ne més o fins i tot, si trobeu grup mínim per
desenvolupar-ne alguna es pot parlar de crear-la. Tots som
Ateneu i amb implicació i col·laboració tot és possible.

Telegram
Actualment tenim 185 subscriptors, encara ens
queda un llarg camí, però pensem que és una bona
eina per realitzar petites informacions i
recordatoris.

Nova Web
Vam saber que hi havia un projecte iniciat al 2016 i
vam posar-nos mans a l’obra amb la col·laboració de
l’Equip Directiu. La nova web és més dinàmica i
actual. No obstant, sabem que hi ha temes encara
per actualitzar i seguirem treballant.

Tendals
Sabíem que era una prioritat per als alumnes i amb
la renovació del pati al curs anterior i amb la gran
col·laboració de les famílies amb projectes
alternatius, creiem que era una necessitat a cobrir.

Equip directiu

Es va promoure el canvi d’equip directiu per al curs
següent, degut a que l’actual ja no volia mantenir el
càrrec i perquè és moment de canvi. En aquest
sentit, no hi ha hagut cap proposta que s’adapti a
Socis
les necessitats de l’escola i s’ha decidit de manera
conjunta que l’ED continuarà un any més. No
Les enquestes que hem anat fent ens han permès saber cap a
obstant, durant el curs vinent treballarem per
on hem d’anar enfocats, la majoria coincideix en molts aspectes.
aconseguir el canvi i la renovació d’aquest.
Òbviament, no totes les aportacions es poden realitzar, però si
adaptar-les i tenir-les en compte. La nova Junta està formada
des de Novembre, hem fet el màxim que ens han permès Agraïments
aquests mesos, però us assegurem que volem seguir en aquesta Volem agrair a l’Equip Directiu i al PAS la paciència i
línia de millora i que tenim nous reptes per al pròxim curs.
l’ajuda que ens han ofert.
Però
també
a
totes
aquelles
famílies
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que
han
tingut
idees
per
millorar
l’escola, com realitzar el bar del festival, venda de
llibres, el mercat de segona mà... Per aquest motiu,
La iniciativa es va crear per reutilitzar objectes en desús
volem animar-vos que si teniu una idea o un
mitjançant la seva venda i aportar un benefici econòmic per a
projecte que voleu iniciar i és viable, tot és parlarl’escola amb els diners recaptats. Esperem que pugui haver-hi
ho!
una segona edició.

