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Rubí, a 6 de juliol de 2018 

 
 
Benvolguts/des pares i mares, avis i àvies, personal docent i no docent, alumnes i en general 
tota la comunitat educativa de Ca n’Alzamora. 
 
Ja sabeu que amb data 30 de juny de 2018 he cessat en el càrrec de directora de l’escola Ca 
n’Alzamora i que el dia 31 d’agost em jubilaré. 
 
Els darrers dies del curs m’he anat acomiadant de tots vosaltres i m’heu donat moltes mostres 
de carinyo, que he rebut amb molta emoció. 
 
Vull donar-vos les gràcies per tot el recolzament que he rebut de tots vosaltres en el 
desenvolupament del meu càrrec.  
Marxo contenta de la feina feta. He comptat amb un equip humà molt competent i amb un 
alumnat i famílies extraordinaris que m’han acompanyat en la complicada tasca de consolidar 
el Projecte de l’escola Ca n’Alzamora durant aquests 7 anys tan difícils al món de 
l’ensenyament. 
També vull comunicar-vos que la nova directora, provisionament durant el curs 2018-19 i en 
espera que es resolgui el concurs per a la provisió d’aquesta plaça de direcció, és la Rosa 
Albesa, que ha estat la Cap d’Estudis tot el temps que he estat jo a la direcció, i com ja heu 
comprovat, és una molt bona professional que coneix l’escola i ha enriquit molt el 
desplegament del Projecte Educatiu del Centre.  
 
Em despedeixo de vosaltres amb una mica de nostàlgia ja que la meva professió ha estat uns 
dels pilars importants de la meva vida però també amb l’alegria de començar una nova etapa 
que inicio amb molta il·lusió.  Poder participar a la creació i consolidació de l’escola ha estat 
un repte professional i un regal que m’ha fet la vida. 
 
Ha estat un plaer treballar amb i per vosaltres. 
Una forta abraçada 
 
 
 
Mª Dolors Camps Conte.   
 
 
 


