
 

Benvolgudes famílies, 

Ja han passat vàries setmanes des que vam iniciar aquest període d'alarma Sanitària que ha donat lloc al 

tancament de les escoles. Aquesta situació ha generat una sèrie de repercussions que han afectat les nostres 

vides i que ens generen incertesa i dubtes. 

Al llarg d'aquests dies us hem informat de tots aquells temes importants i que hem cregut havíeu d'estar 

informats. Aquesta tasca no ha estat fàcil doncs hem hagut d'adaptar-nos a una nova forma de treballar sense 

temps per preparar-nos utilitzant plataformes, programes informàtics, pàgines webs, correus informàtics, 

Facebook, trucades telefòniques, whatsApp... tot això per intentar arribar a vosaltres, ja que per motius diversos 

no amb totes les famílies podem comunicar-nos pel mateix canal. A poc a poc, amb dedicació i voluntat de fer bé 

les coses i amb l'inestimable col·laboració de l'AMPA hem aconseguit anar arribant a molts de vosaltres. 

Un fet que ens preocupa és el vostre estat i el dels vostres fills, per això la tasca desenvolupada pel nostre 

professorat i equip directiu que a més d'haver de complir amb la responsabilitat personal i familiar de cadascú 

també està contactant amb vosaltres i amb els vostres fills no només per continuar l'activitat lectiva on-line sinó 

per animar, recolzar i motivar fent un acompanyament emocional en aquests moments tan delicats i difícils per 

tots. 

Encara que l'escola no estigui oberta, el centre segueix les instruccions donades pel Departament d'Educació 

respecte a quin és el procés a seguir per continuar l'activitat docent dels vostres fills, per tal motiu el professorat 

ha fet un gran esforç per adaptar-se a la modalitat de treball a distància i on-line. Estem buscant la manera més 

adequada d'atendre l'alumnat de cada edat, curs i necessitatats. 

 

El fet de no donar classe no vol dir que l'escola no tingui unes despeses que s'han de cobrir. Com a escola 

concertada, el concert de l'administració pública cobreix una part de les despeses de l'escola, la resta es cobreix 

amb les quotes de les famílies. Per això, necessitem l'aportació de les famílies per poder continuar la nostra tasca. 

Som una escola que cobra unes quotes ajustades. Hem decidit juntament amb la Fundació no realitzar cap 

ERTE, com a exemple us podem dir que com és evident el menjador no es cobrarà però volem mantenir en 

plantilla als monitors/es, personal ajudant de cuina, neteja... als que molts de vosaltres coneixeu doncs ens 

agrada comptar amb gent del barri. 

També sabem que la situació que esteu vivint a casa és força complicada i difícil, per tal motiu el rebut, mentre 

duri aquesta situació, tindrà un DESCOMPTE DE 10 EUROS. Però també us volem mostrar que la nostra situació 

és complicada, perquè en situacions normals aconseguir donar als vostres fills l'educació que es mereixen 

requereix un gran esforç, treball i enginy davant la manca de recursos que tenim. Per tal motiu apel·lem al 

vostre bon criteri com a pares de la responsabilitat de col.laborar tots junts per ajudar a la continuitat de 

l’escola, què no és ni més ni menys que col.laborar en benefici dels vostres fills. 

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració i ús enviem una forta abraçada amb l'esperança que ben aviat puguem 

compartir la nostra escola com a punt de trobada. 

 

L'Equip Directiu 

 



 

 

 


