Nota de premsa
Terrassa, 8 d’agost de 2014

Relleu a la direcció de diferents escoles municipals
Quatre de les onze escoles bressol municipals estrenen directora

Diverses escoles municipals han renovat els seus càrrecs directius aquest final de
curs. Es tracta de quatre de les onze escoles bressol municipals, l’escola La Llar i
l’Escola Municipal de Música.
Les escoles bressol municipals on hi ha hagut relleu a la direcció han estat
Coloraines, L’Esquitx, Somriures i Vallparadís. Les noves directores han plantejat
sengles projectes estratègics a dos anys vista amb objectius organitzatius i
pedagògics a desenvolupar.
La Laura Carmona (Coloraines) ha presentat un projecte consolidat de Centre
d’Educació Infantil 0-3 amb la nova incorporació dels dos espais nadó i un espai
familiar per a famílies amb infants no escolaritzats. El projecte de l’escola treballa la
mirada sistèmica des de tots els vessants de l’escola bressol.
La Joanna Roldan (Somriures) ha presentat un projecte d’escola coeducadora ja
consolidat i un plantejament més nou d’escola respectuosa. També ha desenvolupat
el treball que s’està fent des de l’aula inclusiva que hi ha a l’escola i que es
comparteix amb l’Escola Municipal d’Educació Especial El Pi.
La Montse Torres (L’Esquitx) ha desenvolupat el projecte de Comunitat
d’Aprenentatge que ha servit a l’escola per créixer de cara al barri i a l’entorn, i
també en la participació de les famílies en la vida de l’escola. És un projecte iniciat fa
alguns anys que està donant els seus fruits. La Montse Torres ja ha estat la directora
de l’escola en aquest procés.
La Marta Solanilla (Vallparadís) treballa a l’escola des del seu inici i ha plantejat la
consolidació dels projectes inicials respecte al Parc de Vallparadís, plantejant el Parc
com una continuïtat de l’escola bressol. D’altra banda, ha treballat també la
consolidació del projecte sobre la història de Terrassa amb el treball i la publicació
sobre els elements del Parc: el castell, les fonts i els personatges.
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El servei municipal d’Educació ha valortat molt positivament tots quatre projectes des
dels punts de vista organitzatiu i pedagògic, però també per la visió de servei públic
que ofereixen.
A l’Escola Municipal de Música – Conservatori de Terrassa el nou equip directiu està
encapçalat per Jesús Silvestre, qui ha presentat un projecte amb unes actuacions
estratègiques que persegueixen, entre altres objectius, fomentar el treball de tota la
comunitat educativa amb l’entorn, afavorir l’aprenentatge de l’alumnat a partir de
projectes musicals, fomentar entre el professorat tant la formació contínua com la
innovació pedagògica i, en general, fer més eficaç el funcionament del centre.
L’acompanyaran en aquest projecte de quatre anys el Francesc Castillo com a
sotsdirector, l’Enric Riera com a cap d’estudis del Conservatori, la Mireia Ruiz (qui
repeteix càrrec de l’equip anterior) com a cap d’estudis, el Francesc Garcia com a
secretari acadèmic i la Rosa Caparrós com a responsable de les activitats externes.
Pel que fa a l’Escola Municipal La Llar no s’ha presentat cap candidatura, amb la
qual cosa el servei d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa nomenarà un Equip
Directiu per als propers dos anys que amb tota probabilitat estarà format per l’actual
directora, Rosa Perarnau, juntament amb noves incorporacions.
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