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Benvolgudes famílies,
Sigueu benvingudes a la jornada de portes obertes de la nostra escola.
Decidir el centre d’escolarització d’un fill o d’una filla és un procés molt intens. Som
conscients dels moments de dubtes combinats amb il·lusió i somnis que esteu vivint,
justificats per la importància i determinació que té buscar, escollir i finalment decidir
el millor per qui més estimeu. On passaran els vostres fills/les vostres filles el
període que diuen és més determinant en el creixement de les persones?.
Per nosaltres és un repte intentar explicar des de l’escola en pocs minuts tot el que
som, fem, creiem, somiem, sentim... Intentarem que aquesta jornada sigui part de
l’acompanyament en la vostra reflexió. Ho farem com millor sabem: convidant-vos a
que us endinseu en el dia a dia de l’escola i que sigui l’alumnat el protagonista i qui
us faci arribar de primera mà el que viuen a l’escola.
Us demanem, això sí, que feu una ullada atenta als documents que recullen la
nostra línia d’escola. Per una banda el Projecte Educatiu que és el que ens marca el
camí i que podeu trobar dins dels documents de centre a la pàgina web. Per altre
banda el document que acompanya a aquest escrit dins la carpeta i que hem
anomenat “Com ho fem?” que vol resumir i concretar el nostre Projecte Educatiu.
Per últim us animem a parlar amb famílies i alumnat del centre per acabar de saber
com funciona i com som la comunitat escolar de L’Areny. Creiem que les diferents
vivències que tenen les persones que ja hi són dins els centres us poden ajudar en
la vostra decisió final.
Agrair-vos la vostra presència amb nosaltres i, decidiu portar el vostre fill a l’escola
que finalment escolliu, us animem a apostar per l’educació pública i de qualitat de
Cornellà. L’escola pública és un dels tresors de la nostra societat. Una aposta amb la
que no fallareu.

Estarem a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte que us pugui sorgir en
els propers dies.
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