
 
 

 
 

 

 
 

Benvolguts alumnes i famílies, 

 

 

En aquest moment complicat ens adrecem a tots vosaltres per parlar de la situació excepcional que 

estem vivint ja fa un mes i que ha esdevingut un moment dur per a tots nosaltres.  

 

En primer lloc volem transmetre el nostre condol a tots els que heu perdut una persona estimada i 

molta força als que esteu passant per situacions greus de salut. 

 

D’altra banda, la pandèmia provocada pel Covid-19 també ha trasbalsat l’economia del país i la situació 

econòmica de moltes famílies trontolla ara mateix, des de la nostra part us volem transmetre el nostre 

sentiment de solidaritat davant d’aquest neguit. Ens preocupa com esteu i en aquest sentit us preguem 

que si creieu que hem de conèixer algun aspecte de la vostra situació personal o familiar ens ho feu 

saber a través dels tutors del grup classe. 

 

Malgrat el tancament de l’escola, la vida escolar ha continuat en un gran nombre de matèries i  és 

important posar en relleu la responsabilitat i maduresa mostrada per la majoria d’alumnes i famílies 

que han sabut adaptar-se a una nova manera d’aprendre que implica molta més autonomia i capacitat 

de gestió del temps. De tot cor, us volem felicitar i encoratjar a seguir endavant amb els mesos que 

queden fins a final de curs. 

A banda d’això, seguint les directrius del Departament d’Educació, el període comprès entre el 12 de 

març i 13 d’abril no es considerarà, en cap cas, ni lectiu ni qualificable. 

 

A partir d’ara i en relació amb la continuïtat de l’activitat formativa, durant els dies vinents realitzarem 

l’avaluació del segon trimestre i us farem arribar els informes d’avaluació. Així mateix estem pendents 

de la publicació de noves orientacions per part del Departament d’Educació i a partir del dia 13 d’abril 

la docència es farà de forma virtual i l’avaluació serà qualificadora. Sabem que és complicat i que serà 

un repte per tots nosaltres però hem de continuar endavant, ja que l’escenari és incert a hores d’ara.  

Tota la informació que sigui del vostre interès serà transmesa pels tutors i publicada a la web del centre,  

us prego que tingueu els tutors i professorat del grup com a figures de referència per traslladar-nos 

qualsevol dubte o consulta que pugui sorgir. 

 

Per acabar, agrair a tots els alumnes, pares i mares que treballeu als serveis sanitaris, o d’altres 

essencials per tal de lluitar contra l’assolament d’aquest virus. Sou un referent de professionalitat. 

Nosaltres, alumnat, PAS i professorat, continuarem la nostra feina buscant que aquest adjectiu també 

ens pugui definir al final d’aquesta trista situació. 

 

Cuideu-vos molt i una forta abraçada de la nostra part, 

 

Barcelona, 14 d’abril de 2020 

 

 

 

 

Lourdes González Campos 

Directora 
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