
 Curs 2019-2020  
 
Benvolgudes famílies, 
 
Esperem que seguiu tenint salut i ànims, ara que estem vivint ja la setena setmana de                
confinament i que heu pogut iniciar les passejades diàries amb els vostres fills i filles. Una                
forta abraçada especialment per aquells que heu patit alguna pèrdua en el vostre entorn o               
que esteu passant per una situació complicada. 

A l’espera d’indicacions més concretes per part de les Administracions competents sobre            
el desconfinament i retorn a les aules, des de l’escola, seguim treballant i posant tots els                
mitjans al nostre abast per acompanyar els vostres fills i filles.  

Us volem agrair tots els comentaris i consideracions que ens heu fet arribar i que ens                
estan permetent millorar i adaptar-nos encara més com a professionals a les necessitats i              
oportunitats que ens planteja l’Escola a Casa. També agrair-vos a les famílies el suport              
que feu, especialment amb els més petits. 

Tanmateix, seguint amb l’acord que vam adquirir conjuntament amb l’AFA de l’escola i la              
Federació d’AFAs de l’Escola Pia de Catalunya, en el proper rebut del mes de maig hi                
trobareu, a més dels descomptes efectuats en el darrer rebut, el descompte de la quota               
dels dies de març en que l’escola va quedar tancada i vam començar a treballar des de                 
casa. 

Per tant, en els rebuts del mes de maig hi trobareu: 

1. L’aportació de 6,00 euros a la Fundació Joan Profitós (per a totes les etapes). 
2. Un descompte del 44,70% sobre la quota del mes de maig distribuït en 2 conceptes               

diferents a les etapes d’infantil i primària i en un únic concepte a l’etapa secundària. 
3. Un descompte addicional del 44,70% corresponent a la segona quinzena del mes de             

març (que apareixerà sumat al descompte del punt 2). 
4. La devolució de les excursions pagades i no realitzades: 

4.1.  Els alumnes de 1r i 2n de primària la sortida al Jardí botànic per import de 18,00 
euros, i 

4.2.  Els alumnes de 4t de primària la sortida per a practicar esgrima per import de 3,00 
euros  
 

  

 



  

Aprofitem per informar-vos que des de l’escola ja hem començat a treballar per garantir              
que, en el moment que puguem fer el retorn a les aules, puguem acollir i rebre els                 
alumnes amb tot el suport emocional que requereixen i totes les mesures de seguretat i               
higiene que determinin les autoritats sanitàries. Esperem, de veritat, que aquest moment            
arribi ben aviat. 

Un cop més també, reiterem el compromís de l’Escola per atendre de manera             
individualitzada aquelles famílies que es trobin en una situació complicada, tant a nivell             
personal com econòmic. Així ho hem fet sempre i així ho hem estat fent des de l’inici                 
d’aquesta pandèmia amb aquelles famílies que han contactat amb nosaltres. 

 

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. 

  

Barcelona, a 29 d’abril de 2020 

 

Equip Directiu  


