Benvolguts i benvolgudes:
Som l’equip directiu que des d’ara fins l’any 2021 estarem al capdavant de l’Escola
Intermunicipal del Penedès. Aquest equip l’encapçala el Lep Solé com a director, el Miquel
Àngel Garcia com a cap d’estudis adjunt a Cicles Formatius, la Conxita Busquet com a cap
d’estudis a ESO i Batxillerat, la Mercè Mompel com a secretària i la Teresa Terrades com a
coordinadora pedagògica.
En primer lloc volem agrair la tasca feta a tots els companys de la Direcció sortint durant
tots aquests anys.
Ens uneix la il·lusió i les ganes de treballar per un model d’aprenentatge integral dins d’una
escola avançada. El centre educatiu que imaginem fa de l’equitat, la innovació i l’excel·lència
els seus eixos principals. Volem generar pràctiques educatives encaminades a l’assoliment
de l’excel·lència per part de tot l’alumnat. Ens valdrem de les eines pròpies del segle XXI
com són l’ús transversal de les noves tecnologies, l’aprenentatge de noves llengües, el
foment de la creativitat i l’emprenedoria, l’expressió artística i l’educació emocional. Totes
elles orientades a fer dels aprenentatges una experiència significativa que reforci les
competències estrictament acadèmiques.
La comunitat educativa de la que formem part, ha de ser l’autèntica protagonista a l’hora de
definir com ha de ser el nostre centre. La participació en la presa de decisions de pares,
alumnes, docents, personal no docent i municipis ens ha de fer avançar plegats en un model
de centre en el que tothom s’hi senti com a casa. Avançarem en la construcció d’una
comunitat educativa oberta que participa de les activitats del seu entorn i alhora en genera.
Una comunitat educativa que cuida el seu entorn i cuida la seva gent perquè n’és l’actiu més
valuós.
Treballarem per la transparència en l’organització i en la gestió econòmica del nostre
centre. Ens proposem vetllar pel futur i la viabilitat de l’escola. Ens avalen més de trenta
anys d’història i d’aquest passat volem avançar cap al futur amb les millors condicions
laborals per a tothom.
Avançarem en un model de relacions internes basades en el reconeixement, l’escolta i
l’empatia mútues. Farem del diàleg i del debat constructiu les eines d’entesa que han de
donar cabuda a la legítima discrepància i el respecte a la diferència dins el claustre.
Aprofundirem en un model de lideratge distributiu, més transversal en el que totes les
persones comptin. Un model de lideratge cooperatiu i acotat en el temps que promogui la
rotació dels diferents càrrecs de responsabilitat dels equips de treball.
Desitgem treballar plegats i comptem amb tots vosaltres per a fer de l’Escola Intermunicipal
el centre de referència que tots imaginem.
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