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Estimades i estimats alumnes

En primer lloc, donar-vos l’enhorabona pel vostre treball realitzat i desenvolupant al voltant
del Projecte Europeu de les Llengües, un treball que, com ja sabeu, també ha estat triat pel Centre
de Formació i Recursos per al Professorat com a model per a altres centres. A més a més d’un
gran esforç i uns bons resultats que tots i totes hem pogut veure en les diferents exposicions i en
el Web de l’IES, aquesta selecció reconeix la qualitat del treball.

En segon lloc i relacionat amb els vostres suggeriments i aportacions per tal de millorar el
centre, dir-vos que ens semblem molt interessants i oportunes. Algunes de les vostres idees es
faran realitat i, al llarg del temps, es desenvoluparan a través d’altres projectes on vosaltres també
hi podreu participar.

Per exemple, des de l’Equip de Convivència Igualtat i Mediació, es pretén dinamitzar el
pati. Hem començat a ficar les primeres taules amb la col·laboració tant de l’Ajuntament com de
l’AMPA.  Aquestes  taules,  en  moltes  ocasions,  van  a  tindre  un  ús  concret  que  facilite  la
convivència, la integració, la participació de totes i tots.

Des del  Departament  d’Educació  Física,  també amb la  col·laboració  de l’AMPA,  s’han
instal·lat les primeres taules de ping-pong en l’exterior, la qual cosa diversificarà les possibilitats de
joc durant el temps de descans.

Des l’Equip d’Internacionalització, també es preparen espais en el pati per a la participació
de tots i de totes a l’aire lliure. 

Aquestes són algunes de les millores en les que estem treballant a hores d’ara a més a
més,  com  ja  sabeu,  de  totes  les  tasques  de  manteniment  que  requereix  un  centre  de  les
dimensions com el nostre. 

En tot cas, totes les vostres aportacions i  suggeriments com heu fet  a través d’aquest
projecte, seran ben rebudes, estudiades i, en la mesura de les possibilitats, executades. 

Per  últim,  no  hem d’oblidar  que  l’IES  Puçol,  és  de  totes  i  de  tots  i  per  tant  hem de
respectar-lo i fer que el respecten perquè, només des d’aquest respecte, podrem fer les millores
necessàries i poder anar avançant.

Moltes gràcies i enhorabona.

Santi Roca Valero 
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