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El Patronat de la Fundació ICCIC ha realitzat nous nomenaments 
per al curs 2018 - 2019

Arran de la jubilació de la directora pedagògica de la ICCIC Glòria Serrano, amb una 
llarga i fecunda trajectòria dins de la nostra institució, el Patronat de la Fundació ICCIC 
ha decidit nomenar Ricard Bahí, fins ara director de l’Escola Thau Sant Cugat, com a 
director pedagògic de la ICCIC. Per assumir la direcció de l’Escola Thau Sant Cugat s’ha 
nomenat Mònica Santamaria, fins ara directora de primària de la mateixa escola.

Nomenaments vigents a partir de l’1 de setembre de 2018.

Ricard Bahí
Ricard Bahí és mestre i diplomat en direcció 
i administració d’empreses. Ha estat mestre 
de  l’Escola Thau Barcelona durant trenta-cinc 
anys.
Durant disset cursos va ser tutor de primària i 
va ser el director de l’etapa d’educació infantil 
del 2000 al 2010. En aquests darrers vuit anys 
ha assumit el càrrec de director de l’Escola 
Thau Sant Cugat.

www.iccic.edu

Mònica Santamaria
Mònica Santamaria és mestra d’Educació Pri-
mària amb especialitat de música i màster en 
Lideratge de la Innovació Pedagògica i Direcció 
de Centres Educatius.
Treballa a l’Escola Thau Sant Cugat des de fa 
vint-i-dos anys. Ha estat especialista de músi-
ca, tutora de primària i coordinadora de Cicle 
Mitjà durant quinze anys i des de fa vuit anys 
exerceix la direcció de l’etapa de primària. 
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Agraïm a Glòria Serrano la seva aportació decisiva a la qulitat educativa de les nostres 
escoles i desitgem èxits i encerts a Ricard Bahí i Mònica Santamaria en les seves noves 
i importants responsabilitats des de la convicció que tindran el suport de tota la comu-
nitat educativa.


