Comunicat a les famílies i alumnes
31-03-2020

Benvolgudes famílies i alumnes,
Aquesta crisis sanitària i l’estat d’alarma decretat que ens està colpejant a tots ens ha portat
a una situació completament nova, desconeguda i angoixant, que poc a poc anirem integrant
a les nostres vides, però que, segons els experts, tindrà conseqüències que encara no som
capaços de preveure.
Des del primer dia, sabíem que el nou escenari que se’ns plantejava, provocat pel COVID-19,
no podia interrompre els nostres serveis educatius. Si bé és cert que les primeres instruccions
procedents de les autoritats no recomanaven prendre decisions tan exhaustives com era la de
continuar la nostra activitat mitjançant videoconferències, va ser el recolzament de tot el
professorat a les mesures que va proposar la Direcció i el convenciment que els nostres
alumnes necessitaven mantenir una certa rutina acadèmica el que va ser determinant per
continuar amb el nostre propòsit.
Ara, la nostra valoració és molt positiva. Però el més gratificant ha estat veure la resposta i el
compromís que han mostrat els vostres fills i filles. Així mateix, agraïm de nou, tots els
missatges de suport que hem rebut per part de moltes famílies, i que són pura energia per
seguir treballant les properes setmanes.
Temps hi haurà de valorar-ho tot plegat, però ara volem emfatitzar l’èxit de l’escolarització
d’aquestes primeres dues setmanes, fruit dels recursos humans, tecnològics i materials que
ha posat l’escola, però sobretot gràcies al treball persistent del personal docent i no docent,
a la implicació dels alumnes i al recolzament de les famílies. L’èxit és de tots.
Som ben conscients que aquesta situació, a més de tenir repercussions de salut i emocionals,
també tindrà un impacte econòmic per a moltes famílies. I també l’escola en patirà les
conseqüències.
En aquests moments, l’escola ha de mantenir tots els costos de personal i els costos
estructurals. Tot i comptar amb el mòdul del concert educatiu de la Generalitat de
Catalunya, seguim necessitant l’aportació de les famílies per poder mantenir el projecte
educatiu amb el qual estem compromesos. A més, aquesta situació, que considerem precisa
d’escolarització virtual, lluny d’estalviar costos, n’ha provocat de nous com és el cas, per
exemple, de la nova plataforma tecnològica que ens permet fer les classes online i els recursos
humans per gestionar-la.
Malgrat tot, estem convençuts que l’escola serà capaç de combatre aquesta envestida
econòmica. Sabem que, ara més que mai, hem de ser al costat d’aquelles famílies que ho
puguin necessitar. Són moments per remar junts, per ser més solidaris que mai i ajudar-nos
els uns als altres. L’escola no us fallarà en la part que li pertoca.
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Per aquest motiu, us traslladem algunes de les mesures que hem previst per minimitzar els
impactes d’aquesta situació:



No es facturaran les activitats esportives, ni les activitats extraescolars que no es puguin
realitzar durant el període de confinament.
Per a totes les famílies sense excepció, aplicarem els següents descomptes:
-

Descompte del 10% en la quota del mes d’abril, que es girarà el proper 3 d’abril.
Descompte de la part proporcional en la quota del mes de març, per tant, un 5% del
total de la quota de març, que es compensarà a la quota d’abril.

A les famílies i alumnat que varen realitzar el pagament del curs complet al setembre passat,
se’ls regularitzarà el pagament a tals efectes.
Aquests descomptes tenen una voluntat de compensació ja que, des d’una perspectiva ètica i
moral, entenem que, malgrat tots els esforços realitzats, el servei rebut des de l’escola s’ha
vist inevitablement alterat per les circumstàncies.
Mirarem d’atendre de forma personal les famílies que es vegin afectades econòmicament per
aquesta crisi. Tractarem cada cas, amb la documentació justificativa, i amb la sensibilitat per
trobar la millor solució.
Finalment, volem mostrar el nostre suport i solidaritat a totes aquelles famílies de la nostra
comunitat educativa que s’han vist afectades pel Covid-19. Enviem també un enorme
agraïment especial a tots els pares i mares que sou part activa i implicada del personal sanitari
i d’altres serveis essencials del nostre país. Des del Grup Stucom, el nostre absolut
reconeixement per la dificilíssima tasca que esteu portant a terme.
Com sempre, seguim a la vostra disposició per a qualsevol consulta o suggeriment, i us agraïm
la vostra indispensable confiança, col·laboració i suport en aquests moments.

La Direcció General
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