Comunicat de premsa
Salt dóna la benvinguda als mestres i
professors nous que s’incorporen
als centres educatius de la ciutat
 L’alcalde, Jordi Viñas, ha encoratjat als nous docents a compartir “les
seves il·lusions i nous reptes” per tal de fer de les aules “el bressol de
futurs ciutadans i ciutadanes formats, crítics i amb igualtat
d’oportunitats.”

Dilluns, 10 de setembre de 2018
Salt ha obert aquest matí el curs escolar 2018/2019 amb un acte de
benvinguda a la Factoria Cultural Coma Cros als mestres i professors que
s’incorporen a les aules dels centres educatius de la ciutat i s’ha realitzat un
reconeixement a la tasca dels docents que van cloure la seva etapa
professional el curs passat.
L’alcalde, Jordi Viñas, ha encoratjat als nous docents a compartir les seves
“il·lusions i reptes” per tal de fer de les aules “el bressol de futurs ciutadans i
ciutadanes formats, crítics i amb igualtat d’oportunitats”.
“Sabem de la idiosincràsia del nostre municipi. Sabem que és singular però
lluny de ser un obstacle és un handicap que ens ha de permetre integrar
l’educació a temps complet, dins i fora de l’aula, cohesionar socialment la
nostra comunitat i donar valor als recursos humans de què disposem”, ha
destacat Jordi Viñas.
L'acte ha servit també per presentar el treball que s’està realitzant amb el Pla
Educatiu de Salt. Una eina que s’ha elaborat a través d'una diagnosi educativa i
s’ha realitzat a partir d'un procés participatiu entre tota la comunitat educativa
del municipi.
“Aquest curs culminarà el Pla Educatiu de Salt, que ha estat el resultat d’una
suma de complicitats, col·laboracions i treball participatiu i del que n’estem
profundament orgullosos”, ha afirmat l’alcalde.
El professor de la Universitat de Vic i referent en innovació educativa i educació
inclusiva Josep Castillo Adrián ha ofert la conferència inaugural La innovació
necessita de tota la comunitat.

“La innovació necessita tota la comunitat i a Salt ens ho creiem i estem
treballant de valent per fer de la nostra vila una ciutat educadora”, ha indicat
l’alcalde en referència a la conferència inaugural.
L’alcalde ha conclòs l’acte amb un sentit agraïment a la feina i dedicació a tots
els que han finalitzat la seva etapa professional, als que s’acaben s’incorporen i
als que, un any més, afronten el curs escolar a Salt.

Us adjuntem una imatge de l'acte

