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Benvolgudes famílies. 
 
Una vegada hem constatat que el període de confinament s’allarga més del què inicialment              
s’havia previst considerem que cal fer-vos traspàs de tot un seguit de consideracions: 
 
1.Estem en una situació atípica davant la qual tots intentem respondre amb eficàcia, i per la                
part que ens ocupa, seguint sempre les directrius clares del Departament d’Educació. Tal i              
com ha decretat el Departament no estem en període lectiu, per tant no és temps escolar ni                 
avaluable.  
 
2.Tindreu sempre la informació quan la coneguem del cert nosaltres per canals oficials. De              
vegades volem respostes ràpides a molts temes que ens neguitegen i comencem a sentir              
possibles rumors i respostes. Espereu sempre els nostres comunicats oficials. 
 
3. A casa, com a família, cal que aneu trobant un equilibri per aquests dies. La clau de tot                   
plegat serà una bona organització que permeti unes rutines i uns temps que ajudin als               
infants a ubicar-se en aquest nou temps. Ha d’haver-hi temps per tot: per avorrir-se, i               
descansar també! No sempre cal tenir-los ocupats. Moltes vegades “més” no és sinònim de              
“millor”. Serà important pensar en com aprofitar l’excés de temps lliure i és una molt bona                
oportunitat per enfortir vincles i tractar les emocions que van sorgint al llarg dels dies.               
Penseu que els vostres fills estan igual d’espantats que tots nosaltres, que la incertesa del               
moment fa que aflorin emocions a vegades desconegudes per ells i elles. El què necessiten               
ara per ara és sentir-se estimats i protegits, el més important no és el que fan sinó tot el que                    
passa mentre fan: com se senten, com els acompanyem. El gran repte és vostre. 
 
4.Les propostes i recomanacions que us anem fent, en cas que les pugueu fer, les heu de                 
saber dosificar i aprofitar amb astúcia. Ja sabeu que pel projecte d’escola que tenim, i               
seguint els criteris d’innovació pedagògica, les nostres recomanacions sempre seran de           
caire obert, amb possibilitats, mirades i interpretacions, globalitzades i competencials,          
pensades per mantenir la curiositat per aprendre, no perdre hàbits, treballar de forma             
autònoma, i en família, temes que puguin ser interessants des del punt de vista educatiu.               
Des de l’escola sempre hem vetllat per un accés raonat i autònom del saber i les nostres                 
propostes van en aquesta línia. 
 
5.Per últim no us preocupeu més del necessari. Som conscients que ens dirigim a moltes               
realitats ben diverses. Hi ha famílies que íntegrament podeu estar tots confinats a casa,              
d’altres que teniu familiars malalts i poc temps per pensar en fer tasques amb els infants,                
d’altres adults heu d’atendre als fills i filles però també fer teletreball, pares i mares que heu                 
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de sortir a treballar igualment, o a atendre familiars dependents… per això la nostra              
proposta ha de ser prou justa, flexible i voluntària per qui hi vegi i vulgui buscar la                 
possibilitat. 
 

Sobretot, conviviu aquest temps de la millor manera possible. Fem que tot plegat sigui una               
oportunitat per aprendre. Estigueu atents a les demandes dels vostres fills i filles que ara               
també us necessiten. 
  

Com ha escrit la Dolors Feixas, mestra i amiga nostra, en un diari digital              
(https://www.catorze.cat/noticia/13944/perdran/curs): “I ara quina és l’escola dels infants?        
Doncs molt semblant a la dels adults. La d’aprendre a encarar l’inesperat, el que voldries               
fer. i no pots, les possibilitats que tenies a les mans a casa i no sabies, les relacions                  
intenses amb els que estimes, la creativitat de l’avorriment, la resiliència, la perseverança i              
la calma, l’agraïment... I sobretot l’esperança. Saber que no estàs sola i que tens uns               
vincles que no es trenquen amb els que avui no pots abraçar i aprendre que de vegades                 
viure vol dir aturar-se per col·laborar en un repte fet de milions de persones que, com tu, no                  
saben gaire què fer.” 
 
 
Rebeu una forta abraçada de part de tot l’Equip de Mestres. 
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