
42 juliol 2011

E n s e n y a m e n t

L’escola s’està fent gran. Si mirem l’evolució del nom-
bre d’alumnes, després d’uns anys de davallada pro-
gressiva a causa del descens de la natalitat, a partir del 
curs 2003/2004 s’inicia un augment continuat d’alum-
nat. Les primeres causes les hem de buscar en l’aug-
ment de la natalitat i, en menys mesura, en la incorpo-
ració d’alumnes les famílies dels quals han arribat de 
l’estranger. 

A partir d’aquest curs escolar 2010/2011, la trans-
formació de l’escola a institut-escola ha fet més palès 
l’augment d’alumnat, amb la incorporació al centre dels 
alumnes d’ESO: els nostres, que no se’n van, i els de 
Bellcaire d’Empordà, que s’incorporen al primer curs de 
secundària.

Estem veient que el fet de crear un sol centre escolar 
d’infantil, primària i secundària ha estat molt ben rebut 
per l’entorn proper, i sembla que la idea ha agradat a 
molts pares i mares de llocs no adscrits al centre (alum-
nes de pobles que, per llei, hi tenen dret a una plaça 
escolar) i volen inscriure els seus fills a la nostra escola, 
no solament a secundària, també a infantil i primària.

L’ESCOLA CREIX

Un dels valors de la nostra escola és que està forma-
da per alumnes de diferents poblacions; això, en part, 
crea una diversitat i riquesa que hem de saber aprofitar 
en tots els sentits. Hem d’esforçar-nos perquè tota la 
gent d’aquests municipis –no solament els alumnes i 
les seves famílies– sentin l’Institut-Escola Francesc 
Cambó de Verges com la seva escola. 

Hem d’esforçar-nos perquè continuï sent un centre 
ben considerat a tots nivells: per la proximitat a la co-
munitat educativa i a l’entorn, pels resultats acadèmics, 
per la capacitat integradora, per l’harmonia entre tots 
els qui en formen part...

Amb la creació d’aquest nou tipus de centre s’enceta 
una etapa amb la clara voluntat de donar més qualitat 
als aprenentatges dels alumnes en tota la seva escola-
rització obligatòria.

SANTI LLORET

GRÀCIES PER TOT
Després de molts anys de dirigir l’escola, he de-

cidit tornar a l’aula de manera completa. A partir 
del juliol d’enguany, el centre comptarà amb un 
nou director. Confio que trobarà el suport que he 
tingut jo, tant per part d’alumnes i pares, com dels 
diferents ajuntaments de cada poble i de la gent 
de Verges. 

Hi ha hagut moments bons i de no tan bons, 
però el recompte final és molt positiu. 

Gràcies a tothom.

SANTI LLORET




