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Benvolgudes famílies, 

 
Ahir dijous dia 3 de juny va ser un dia de molt dolor a l'institut perquè un dels nostres 

alumnes va morir durant la realització d'unes activitats programades fora del centre. La 

notícia va ser un cop molt fort per a tots nosaltres: companys, altres alumnes, 

professorat, famílies i resta de la comunitat educativa. 

 
Per aquesta raó hem programat, amb la urgència i tot el dolor que us podeu imaginar, 

una jornada especial per avui divendres 4 de juny. Ha consistit en una trobada al pati 

amb tot l'alumnat de 3r d'ESO i tots aquells estudiants d'altres nivells que volien fer 

costat als seus companys i a la família de l'alumne, que també ha participat a l'acte. 

Com que era un acte obert, algunes famílies també hi han participat. Es tractava 

d'expressar el que cadascú de nosaltres sent i de sentir-se acompanyat. Per això hi 

havia dues parts, a la primera s'expressava en llençols de paper el que cadascú volia 

deixar de manera gràfica voluntàriament. A la segona, un equip extern de nou 

persones de l'EAP (Equip assessorament pedagògic) i dos psicòlogues del SEM 

atenien alumnes i professorat de manera individualitzada o en petits grups en espais 

més íntims, per poder expressar-se. 

 
Ha estat una jornada molt emotiva, i ens sentim molt orgullosos de tots els que hi han 

assistit, alumnes, professorat, algunes famílies i l’equip de l'EAP. Cal destacar també 

l’assistència i la participació de diferents representants del Departament d’Educació i 

de l’Ajuntament de Sabadell. 

 
No obstant això, l'actuació no ha de quedar aquí, ja que requerirà més atenció en el 

temps, només es tracta d'un primer pas en un procés que tots hem d'afrontar. Per 

aquesta raó a partir de dilluns recuperarem la normalitat de les classes, tot i que les 

sortides previstes han quedat ajornades. 
 

Al llarg del poc que queda de curs combinarem sessions de treball amb sessions per 

tractar el dol i ajudar l'alumnat en el camí per superar la pèrdua del seu company. 

Comptarem també amb suport extern, adreçat a alumnes i també a professors, per si 

fos necessari. Al llarg d'aquestes jornades, on progressivament tots anirem superant el 

fet, planejarem també com retre homenatge al nostre alumne en un acte de final de 

curs. 

 
Tot i que el curs acaba al juny, l'EAP estarà a disposició de tothom que ho necessiti 

fins a mitjan juliol. 

 
Som conscients que seran unes setmanes difícils per a tots, però confiem que junts 

caminarem per retrobar la il·lusió amb què hem vingut sempre al nostre institut. 

 
Cordialment, 

La Direcció 

 


