
infoAPAs infoAPAs infoAPAs 
infoAPAs 

 

 
 

Àngels, 18, 6a | 08001 BARCELONA | Tel. 93 302 34 43 | Fax 93 317 45 04 

ccapac@escolacristiana.org | www.ampas.cat  

 
 

Sumari 

 

• Carta d’inici de curs 
 

 

Carta d’inici de curs 

Benvolgudes famílies, 

El nou curs ha arribat com mai abans. S'imposa la necessitat de començar desitjant que la vostra salut i la 
de la vostra família sigui bona i que les vacances hagin estat reparadores. No podem evitar, des de la Junta 
Directiva de la CCAPAC, d’adreçar paraules d'escalf a aquelles famílies que heu patit la COVID-19 i de condol 
a aquelles que heu sofert la pèrdua d'un ésser estimat. 

Recordem el confinament a partir del mes de març del curs passat i el tancament de les aules. L'ordre de 

tancament ens va agafar a tots per sorpresa, sobretot per la celeritat amb què es va executar i la durada en 
el temps, que ningú no esperava que sobrepassés el tercer trimestre. Van ser moltes les preocupacions de 
les famílies i, des de la CCAPAC, vam intentar ser fil conductor de la informació que ens arribava des del 
Departament d'Educació amb les nostres AMPAs i amb les famílies que directament se'ns adreçaven. 

Cal recordar la sensació d'incertesa que va provocar aquella situació a tota la Comunitat Educativa i de com, 
només amb la implicació i l'esforç de tothom, vam poder minimitzar el perjudici d'haver de tancar les aules. 
Els claustres teletreballaven; els pares i mares vam ser professors i els nostres fills i filles, alumnes de les 
escoles cristianes, van poder formar-se des de casa i no perdre el curs. El nostre agraïment a l'esforç que 
tots els mestres i professors van fer per transformar el programa presencial del curs en virtual en molt pocs 
dies. 

Durant tot aquest període i aquests darrers dies hem mantingut reunions amb el Departament d'Educació; 

concretament, amb el Director General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, Sr. Juan José Falcó, que 
ens ha aportat algunes informacions i a qui hem tingut l'oportunitat de fer arribar les vostres inquietuds, 
algunes de les quals volem aclarir per al vostre interès. 

El Departament d'Educació i el de Salut estan treballant per garantir la salut dels nostres fills i filles en el 
retorn a les aules, com ho fan les titularitats de les nostres xarxes educatives, el centres, els equips 
directius i professors i professores. El millor i més desitjable és que tots els alumnes puguin retornar amb 
normalitat i seguretat a l'escola el proper 14 de setembre. 

Hem demanat que la informació del Departament a les Famílies sigui directa i que hi hagi canals oficials i no 
depenguem només dels mitjans de comunicació. La correcta informació evita la incertesa. A la web del 
Departament podeu trobar informació, més la que es crearà de del Departament amb un canal de Telegram 
adreçat a les famílies i que us farem a mans quan estigui operatiu. Val a dir que des dels vostres centres 
també se us comunicarà tota la informació pròpia i la que arribi des de la Fundació Escola Cristiana de 

Catalunya (FECC). Confieu en ells perquè són els més propers, els que més us coneixen i saben de les 
vostres necessitats i del vostre entorn. 

Per a qüestions més personals, no dubteu a adreçar-vos a la vostra escola, que ha treballat molt per donar 
solucions pràctiques a gairebé tot. 

Nosaltres, des de la CCAPAC, continuarem enguany donant servei a les nostres AMPAs a través dels Cursos 
de Dirigents, les Jornades Informatives i l'assistència telefònica a les consultes, entre d’altres. Probablement 
estudiem fer-ne algunes de telemàtiques en el marc de la nova realitat, a la qual ja ningú no és aliè. 

Des de la Junta de la CCAPAC us desitgem un bon curs i esperem que aquesta situació de pandèmia mundial 
acabi com més aviat millor. 

Us animem a continuar implicats en l'educació dels vostres fills i filles, que, ara més que mai, és un bé comú 
pel qual val la pena que treballem tots ben junts. 

Rebeu el nostre escalf, amb una salutació ben cordial.  

 

Albert Alegre 

President de la CCAPAC 
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