
 

 

 

Benvolgudes famílies, 
 

Primer de tot enviar-vos una forta abraçada a cadascú de 
vosaltres i dir-vos, d’entrada, que pensem molt en els vostres fills 
i filles. Els trobem a faltar. Us volem fer arribar tot el nostre 
escalf en aquests moments complicats, ja que a més de l’angoixa 
pel virus, s’uneixen factors d’incertesa en el món laboral i la 
preocupació pels nostres familiars i amics.  
 

És per aquest motiu que ens agradaria que ens sentíssiu més a 
prop que mai, per donar-vos tota la nostra ajuda, dins les 
nostres possibilitats. Intentarem ser un recolzament i us anirem 
fent propostes, que des d’ara ja us diem que no les heu de veure 
com una obligació, sinó com un suport, per si us pot servir, ja que 
sabem que ningú més que vosaltres coneix la casuística i 
organització de la  seva família. 
 

Aquesta situació d’excepcionalitat, que ens ha arribat de cop, fa 
que a dia d’avui ens estem readaptant. Per part nostra, com a 
professionals de l’ensenyament, dir-vos que continuem treballant 
i fent formació. Aquests dies els hem aprofitat per planificar 
quina era la millor manera de què els vostres fills i filles poguessin 
tenir el nostre suport acadèmic. 



Tenint en compte que des del dia 13 de març el Govern va decidir 
suspendre les classes de les escoles i que no sabem quan es podran 
reprendre les activitats lectives presencials, l’escola us proposa 
poder mantenir l’activitat lectiva de forma virtual  a través 
d’eines online i plataformes que facilitin als alumnes i als 
professors fer el seguiment dels processos d’ensenyament-
aprenentatge. 
 

També creiem que és molt important continuar treballant l’hàbit 
d’estudi diari, encara que siguin amb petites tasques. Hem de ser 
conscients que els infants no poden estar tant de temps sense 
propostes escolars.  
 

A partir de dilluns dia 30 els tutors i tutores dels vostres fills i 
filles es posaran en contacte amb vosaltres, mitjançant el vostre 
correu electrònic, on us informaran dels procediments i 
consignes a seguir per treballar online. 
 

Esperem poder donar tot aquell suport acadèmic que creiem que 
és important per als  vostres fills i filles.  

 

Estem en contacte, molta força!! 

TOT ANIRÀ BÉ 


