
 

 

 

Estimades famílies, 

hem acabat el primer trimestre d’aquest curs tan especial, que començava amb certa 

por, incertesa, moltes precaucions i amb grans mesures de seguretat. El balanç ha estat 

molt positiu i hem superat aquest repte amb nota!!! 

 

L’escola està molt orgullosa de la tasca feta per tota la comunitat educativa amb gran 

respecte, responsabilitat i molt d’afecte. Entre tots i totes hem aconseguit normalitzar 

una situació molt diferent a la que estàvem acostumats (recordàvem). S’ha posat molt 

d’esforç, s’han superat situacions incòmodes, però hem mantingut sempre el 

denominador comú que ha definit sempre a la nostra escola i que marca la nostra pròpia  

identitat, viure el nostre dia a dia amb il·lusió, estima, proximitat i wifi emocional, fent 

possible, en moltes ocasions, allò que semblava impossible. 

 

Com a director, vull agrair el respecte a les restriccions i mesures, en ocasions molestes, 

a totes les persones que formem aquesta gran família Verdaguer i reconèixer la 

capacitat resolutiva d’enfrontar els problemes de l’equip directiu, la transmissió de 

normalitat, entrega i comprensió per part del professorat, l’atenció de proximitat i 

afecte del personal no docent en la cura d’espais i d’organització del centre per 

aconseguir el bon funcionament del curs en el millor estat de mesures higièniques i de 

salut. Per suposat, el gran respecte i confiança de les famílies i alumnes en el compliment 

de les normes, que ens han permès mantenir tot el procés d’ensenyament i 

aprenentatge amb la mateixa professionalitat que hi hagut sempre al nostre centre. 

 

En aquest temps de Nadal, agrair-vos a famílies, equip directiu, mestres, auxiliars, 

conserge, administrativa, cuinera, monitors, personal de neteja i especialment al cor   

 



 

 

de l’escola, els nostres alumnes, el vostre excel·lent comportament, paciència, 

resiliència, comprensió i gran responsabilitat, acompanyat sempre d’un somriure visual 

que hem après a  llegir a traves de la mirada. 

 

L’equip de mestres us felicitem a tots i totes, per haver estat el millor model pels vostres 

fills/es, per col·laborar i ajudar-nos a fer la nostra tasca el millor possible i us desitgem 

viure aquestes festes amb la mateixa responsabilitat i estima que fins ara. 

 

El millor regal el teniu a casa, gaudiu-lo amb tot l’amor i afecte possible, dediqueu-vos 

temps i descobriu-vos cada dia!!  

 

Quan s’observen les coses senzilles amb el cor, es converteixen en màgia!! (es tornen 

màgiques) 

 

Encara ens queda, però, entre tots i totes, ho aconseguirem!!! 

Bon Nadal! 

Bones Festes!! 

 

Francesc Morilla 

Director 


