
 

Benvolgudes famílies, 

Hem arribat a final d'un curs molt diferent als anteriors on hem hagut d'adaptar-nos a una situació 

que en cap cas ens podríem ni imaginar ni preveure, passant d'una educació presencial a estar 

confinats i haver de comunicar-nos de forma telemàtica o mitjançant plataformes, correus 

electrònics, trucades telefòniques... 

Aquest fet ha suposat un gran esforç tant per a les famílies com per als professors que amb bona 

voluntat, professionalitat i ganes de col·laborar hem aconseguit unir esforços i tots plegats tirar 

endavant un curs molt complicat. 

Aquest final de curs ha estat diferent als altres, doncs no hem pogut realitzar les entrevistes 

personalitzades on a més d’entregar les notes dels vostres fills/es podem comentar diferents 

aspectes de la marxa escolar dels vostres fills i sobretot generar un clima de familiaritat entre famílies 

i escola. 

Però sobretot la pandèmia, que ens ha canviat la vida a tots d'un dia per l'altre, no ens ha permès 

realitzar cerimònies i tradicions com els comiats de curs, amb les seves abraçades i llàgrimes incloses.  

Els professors, amb tota la seva il·lusió, han preparat alguns vídeos per fer una mica més entranyable 

aquest final de curs, però són sabedors  que cap pantalla podrà substituir aquests últims dies de curs. 

 

Pel proper curs encara no tenim instruccions clares de com serà i per tant estem amb la incertesa de 

no poder organitzar-lo, com seria el nostre desig, encara que cada vegada sembla ser es van 

concrtetant una mica més. Esperem que l’inici de curs sigui el més normal possible i així tornar a la 

desitjada normalitat que tant trobem a faltar. 

 

Aprofitem per recordar-vos que heu rebut i anireu rebent informació de diferents temes (llistat, 

reserva i entrega de llibres i material, ajuts de menjador, horaris…) a mida que anem clarificant a 

l’escola l’organització del proper  curs i tancant temes de l’actual us anirem informant. 

 Aquesta informació us arribarà pels canals habituals de comunicació (Educamos, pàgina web i des de 

la secretària de l’escola) i també podeu consultar la pàgina web del Departament d’Educació. 

 

Només ens resta agrair-vos la vostra confiança  i desitjar-vos que passeu un bon estiu. Ens veiem 

aviat! 

 

Una abraçada. 

 

L’Equip Directiu 


