Benvolgudes famílies:
Només unes paraules per informar-vos que aquest ha estat el meu darrer curs com a
directora d’Infantil i Primària. Han estat deu anys, una “dècada prodigiosa” per a mi,
que han omplert la meva vida professional i personal, una etapa plena de moments
inoblidables, de sentiments especials i d’emocions compartides. I també de molta feina,
amb objectius assolits unes vegades i d’altres que s’han quedat a mig camí, esperant en
algun calaixet una nova oportunitat.
Tot plegat és difícil de descriure: la satisfacció d’haver aportat alguna cosa a aquest
projecte comú que és l’escola, la nostàlgia que ja sent de les trobades i reunions amb
vosaltres, la por i la inseguretat que sent ara que tornaré a ser tutora... però estic segura
que, com sempre, comptaré amb la vostra col·laboració i confiança que m’heu
demostrat durant aquest temps.
Res del que hem fet hagués estat possible sense voltros i el suport dels meus companys,
als que he d’agrair la responsabilitat, la professionalitat i la participació en cada un
dels projectes que hem desenvolupat i, sobretot, la seva amistat. Som una cooperativa, i
això ja ho diu tot!
A partir del proper setembre, pas el testimoni a en Manu Segura (tots el coneixeu!) amb
la seguretat que s’obre un nou cicle amb esperances, il·lusions i energies renovades i
amb la convicció que l’Aula seguirà creixent. Vos ho dic jo que el conec prou bé i sé
que serà així!
Jo tornaré al meu lloc natural del que vaig sortir: a una aula de primària, quasi segur
que a tercer. Sent aquells nervis a la panxa propis dels que comencen una nova
aventura, però també molta il·lusió i moltes ganes davant aquest nou repte.
Ja només em resta agrair-vos la vostra confiança, i als vostres fills i filles la seva il·lusió
i alegria. Això és el que em fa seguir confiant en que “un altre món és possible”, tots
junts ho aconseguirem.
Vos desitjo unes bones vacances, salut i descans i em pos a la vostra disposició per tot
allò que volgueu.
Un besada i gràcies per tot,

Catibel de la Fuente

