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Benvolgudes famílies, 
 
  
Ens adrecem a vosaltres esperant que la salut us acompanyi, això és el més important ara                
mateix, i volem enviar especialment molts ànims i tot el nostre escalf a aquelles famílies               
que esteu passant per una situació complicada. 
  
Com sabeu, estem vivint unes circumstàncies excepcionals i molt canviants, sense           
precedents. Això ens ha obligat a tots i totes a adaptar-nos en molt poc temps a una                 
situació inimaginable només unes setmanes enrere. En pocs dies hem assistit al            
tancament dels centres escolars, al confinament a casa de tota la comunitat educativa             
(alumnat, famílies, mestres i tot el personal de serveis de l’escola) i a l’adaptació, d’un dia                
per l’altre, de la nostra “Escola a Casa”. Aquesta situació, prevista inicialment per dues              
setmanes, ara sabem que no té encara data de finalització. 
  
Des del primer dia, ens hem esforçat per posar tots els mitjans al nostre abast per garantir                 
l’acompanyament de mestres i tutors/es perquè l’impacte en el procés d’aprenentatge dels            
vostres fills i filles sigui el més petit possible. Aquest no és un repte senzill i per això volem                   
agrair molt l’esforç que tota la comunitat educativa ha fet per fer-lo possible. 
  
Tanmateix som conscients del trasbals que aquesta situació ha comportat per a les             
famílies, especialment per aquelles que esteu patint directament les dificultats          
econòmiques derivades d’aquest estat d’alarma. Així ens ho heu fet saber algunes            
famílies, i us agraïm la confiança. 
  
Per aquest motiu, i després d’haver escoltat els i les representants de totes les AFA, us                
detallem a continuació les mesures econòmiques que veureu reflectides ja en el rebut del              
mes d’abril i mentre duri aquesta situació: 
 

 

 

 

  



Per a l’alumnat d’Educació Infantil (P3, P4 i P5) i Primària (1er a 6è):  

En aquestes etapes hem tingut en compte que, malgrat que l’atenció oferta pels mestres              
és la mateixa que en la resta d’etapes, la dedicació i l’autonomia dels nens i nenes no són                  
tan intensives. Tot i així, mantindrem el seguiment educatiu i l’acompanyament com ho             
hem fet fins ara. 

● Reducció del 40% de la quota per activitats complementàries. La resta de la quota              
és la que permet mantenir els serveis de l’escola (informatització, gestió           
administrativa i acadèmica, seguiment, comunicacions). L’activitat complementària       
correspon a la sisena hora lectiva que queda fora del pagament del departament             
d’educació. 

● Descompte de totes aquelles despeses que l’escola no ha realitzat, com a            
conseqüència de tenir l’escola tancada (materials, vigilàncies, subministraments).  

El rebut final pel mes d’abril i mentre duri aquesta situació serà de 47,00 euros, enlloc                
dels 85,00 euros habituals.  

 

Per a l’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria (ESO): 

● Es manté la quota d’ensenyament i serveis, atès que s'està mantenint la continuïtat             
i seguiment dels seus estudis. Tot i així, també s’aplicarà un descompte de totes              
aquelles despeses que l’escola no ha realitzat, com a conseqüència de tenir            
l’escola tancada (material, vigilàncies, submnistraments). 

El rebut final pel mes d’abril i mentre duri aquesta situació serà de 47,00 euros, enlloc                
dels 85,00 euros habituals.  

  

Per a l’alumnat  de totes les etapes:  

  
● Pel que fa als cobraments realitzats en concepte de sortides i/o les bestretes en              

concepte de convivències us mantindrem informats sobre el procediment de          
devolució dels diners atenent a la particularitat de cada activitat. De la mateixa             
manera, no es girarà cap rebut referent a terminis de pagament per colònies i/o              
viatges. 

 
 
 
 



Aquestes reduccions de les aportacions de les famílies tindran un impacte directe en             
l’economia de la institució. L’Escola Pia de Catalunya és, com sabeu, una entitat sense              
ànim de lucre que, com la resta d’escoles concertades del nostre país, pateix             
l’infrafinançament reconegut recentment pel Departament d’Educació i que s’agreuja, sens          
dubte, en circumstàncies com aquesta. 
  
Tot i així, l’Escola Pia, com ha fet sempre, atendrà de manera individualitzada aquells              
casos especials que així ho requereixin per trobar la millor solució per ambdues parts i               
fidels al compromís d'acompanyar a tots els infants en el seu procés d’aprenentatge. 
  
A iniciativa de la Federació d’AFAs de l’Escola Pia de Catalunya, deixem la porta oberta a                
totes aquelles famílies que en una circumstància com l’actual volen renunciar a aquests             
descomptes i fer amb aquests diners un donatiu a la nostra Fundació per ajudar-ne              
d’altres que ara pateixen dificultats econòmiques sobrevingudes per aquesta pandèmia. 
  
Com sempre, restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte, consulta o aclariment              
que vulgueu fer. 
  
Moltes gràcies un cop més a totes les famílies de l’escola per la vostra confiança i suport. 

  

Equip Directiu de l’Escola 
Pia Luz Casanova 
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