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                                                                  Prado Sánchez i Roser Pallerola. 
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                                                                                    Alumnes de P· visitant l’Ajuntament. 

 
Aquell curs s’acabà el Projecte de Coeducació i es continuà amb el de Convivència i 
Mediació. També es preveia el d’Escoles Verdes, la Immersió Lingüística per Educació 
Infantil i Cicle Inicial, continuar amb el Pla d’Entorn i un ampli ventall d’activitats recollit 
en els catorze CD consultats. Imagineu el difícil que és triar quina foto posar. 
 
I un nou curs començava, 2008-2009, amb dos canvis, el retorn d’Enriqueta Corominas i 
l’arribada de Sònia Segura. Més tard arribaria Mar Bernadó. Us haureu adonat que no 
hem posat fotos de grup d’alguns cursos, la informàtica és molt atractiva però també 
traïdora, perquè el disc dur on eren es va fondre i es van perdre les imatges.  
 

 
Claustre 2008-2009 
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Les goteres d’alguns pavellons i del pati varen quedar totalment arranjades aquell curs, 
es va posar en marxa el Pla d’Escoles Verdes, la LOE substituïa a la LOGSE, les TIC 
ara es deien TAC i els papers s’amuntegaven, arribaven les pissarres digitals i el 
Projecte Heura a una escola que volia seguir treballant per la formació integral dels vila-
secans. Escola vella però viva. 
 

 
                                                                                                                                Carnaval 2009. 

 
 

 
                                     Cantata de Sant Jordi 2009. Mireia Oncins, Esther Acedo, Desirée Iglesias i Karen Basilio.                                                          
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El curs 2009-2010 significà la marxa d’una de les mestres que més va 
marcar els primers anys d’alguns alumnes, la Teresa Roigé. 
Defensora de la coeducació i de l’evolució natural dels nens, deixava 
enrere més de vint anys d’experiències com a alumna, mare i mestra.  
 
I en el seu lloc i d’altres mestres –impossible referir-nos a tots- varen 
arribar: Marta Martí, Isabel Oriol-Ruíz, Gemma Masdeu, Noemí 
Cervera, Emi Arana, Marién Isern (retornada), Mònica Pueyo i 
Montserrat Rosal. 
 

 
                                                                                                             Claustre 2009-2010. 

 
Al desembre es jubilava Josep Butillé, conserge des de principis dels 90. Ara, com un 
bon avi, ve a buscar als seus néts a l’escola.  
 
I també es jubilava un altre dels referents des de principis dels 70, Felisa Herce. Recta, 
treballadora, complidora i amiga dels seus amics.  
 


