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Benvolgudes famílies, 
 
 
Avui en farà tres setmanes del confinament. Fa tot just uns dies es va anul·lar la celebració del Torneig 
de Tennis de Wimbledon 2020.  Només durant la Primera i la Segona Guerra Mundial s’havia donat 
aquest fet, un exemple més de l’excepcionalitat en la que vivim i de les conseqüències econòmiques i 
socials actuals. Hem viscut un final del 2n trimestre en unes circumstàncies que no haguéssim 
imaginat mai i, de la mateixa manera iniciarem el 3r trimestre, essent conscients que independentment 
que l’escola estigui tancada, el curs va avançant d’una forma totalment diferent al que s’havia previst.  
 
Per aquests motius, a més dels canvis que ens obliga la situació actual i que ens afecta a famílies i 
escola, més que mai,  és necessari que mantinguem la comunicació entre els membres de la comunitat 
educativa. En aquests últims dies les tutores  s’han posat en contacte amb les famílies del seu grup. 
No dubteu en plantejar o preguntar  allò que més us preocupa o que vulgueu compartir. Com us deia a 
l’últim escrit,  de les dificultats s’ha d’aprendre,  per això a l’espera que arribi la normalitat hem 
d’intentar gestionar amb il·lusió el dia a dia de la millor manera possible,  valorant més allò que tenim i 
posant la mirada en positiu.  
 
No us estranyi  que us arribin els comunicats de l’escola per diverses vies, encara estem contrastant i 
actualitzant totes les dades de les famílies, principalment els telèfons i els correus electrònics, per 
aconseguir que  la informació arribi a  tothom. Així mateix, us agrairíem que a mida que us arribin 
qüestionaris,  els aneu contestant, també estem revisant les dades personals de l’alumnat. 
 
El pròxim dilluns es torna a actualitzar la pàgina web de l’escola(www.escolaanglada.cat).  En aquesta 
ocasió també s’introduirà un apartat nou que incorpora diverses activitats lúdiques i  orientacions que 
podreu consultar.  
 
Per altra banda, les sortides escolars que estaven previstes per a aquest final de 2n i 3r trimestre 
queden anul·lades i, per aquest motiu, durant el mes d’abril procedirem a retornar els diners a aquelles 
famílies que van fer algun abonament al respecte.  
 
En relació a les colònies de 6è, per ara no retornarem els imports. La nostra intenció és mantenir fins 
l´últim moment la possibilitat de fer aquesta activitat, inclús més enllà del mes de juny.  Entenem que 
l’alumnat de 6è, després de tota la seva escolarització a l’escola, es mereix gaudir d’aquesta activitat. 
Ja anirem informant a les famílies de 6è.  
 
Respecte a les entrades de Cantània que diverses famílies de 5è vau adquirir per assistir-hi, 
pròximament  us comunicarem de com es procedirà a fer-vos el retorn de l’import. L’activitat també ha 
quedat ajornada per al curs vinent. 
 
Tornant de Setmana Santa, us informarem d’altres temes que seran del vostre interès, així com de la 
previsió de funcionament diferent de l’escola(activitats a casa, comunicació...) durant el temps que el 
centre estigui tancat.  
 
Amb el desig  de salut per a tothom, rebeu una cordial salutació.  
 
 
Josep Fernández Menchón 
Director 
 
Figueres, 3 d’abril de 2020 


