
 

 

Lleida, 25 de juny de 2020 
 

Acabem un curs escolar estrany, amb nostàlgia i enyorança. Hem trobat a faltar l'Aplec, la 
Revetlla, la venda de roses per Sant Jordi, els pastissos dels dijous, les xerrades al pati de 
l'escola, les abraçades de comiat, etc. Com també creiem que tots hem enyorat les classes, 
el pati, les activitats extraescolars, excursions previstes, i molt més. 

Però el que no hem trobat a faltar ha estat, l'acompanyament dels tutors i professors envers 
els nostres fills/es, tot acompanyant-los, animant-los i ajudant-los amb tot el que ha estat al 
seu abast amb l’enviament setmanal de tasques i la realització diària i setmanal de 
videotrucades, correus electrònics a qualsevol hora del dia i trucant a les famílies sempre que 
ha estat necessari o bé s’ha sol·licitat. 

També volem destacar, el suport del PAS, gestionant les accions necessàries per poder 
teletreballar i, tan bon punt s'ha permès, per part de les autoritats pertinents, el personal 
d’Administració i Serveis va fer possible que els nostres fills hagin pogut trobar una escola en 
condicions quan hi han anat presencialment. 

Agraïm tota la feina i hores dedicades a treballar a l'Equip Directiu, que en aquests moments 
tan difícils ha estat colze a colze amb tota la comunitat educativa i ha sabut estar a l'alçada 
de les circumstàncies i sempre disposat a escoltar i a tenir una actitud oberta de diàleg en 
positiu amb les famílies. A més destaquem les següents actuacions dutes a terme per part de 
l’Equip Directiu: 

 Ha mantingut les famílies informades per mitjà de circulars durant tot el confinament 

 Ha facilitat la comunicació entre  família i escola donant resposta a totes les consultes 
rebudes 

 I no menys important,  ha realitzat totes les gestions oportunes amb les entitats amb 
qui s'havien concertat sortides, per tal que la pèrdua econòmica fos la mínima.  

 Reconeguem també la bona voluntat de la Congregació amb el gest que va tenir de 
realitzar un descompte en els rebuts mensuals a partir del mes d’abril. 

En definitiva, donem les gràcies a l'escola, ja que per  a nosaltres  ha estat molt important 
que hagin tingut present a l'AMPA en tot moment, perquè  ens han mantingut informats de tot 
el que s'anava gestionant durant aquests mesos a mesura que des del Departament anaven 
arribant les oportunes instruccions.  

Per tot el que heu fet, feu i continuareu fent pels nostres fills/es, tan sols podem dir-vos: 

ÉS UN PLAER FORMAR PART DE LA SAGRADA FAMÍLIA. 
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