
Benvolgudes famílies,

Aquest curs tots nosaltres hem hagut de fer 
front a una situació insòlita i inesperada: el 
tancament de l’escola per la COVID-19. El 
famós coronavirus ens ha obligat a trencar les 
nostres rutines i a recloure’ns a casa. 
Malauradament, aquesta situació ha tingut 
conseqüències molt negatives per a algunes 
famílies. Des de l’AMPA, volem expressar el 
nostre condol més sincer a tots els que heu 
patit la pèrdua d’algun ésser estimat! 

Amb el con�nament, com a pares i mares, hem 
passat per fases de tot tipus: hem pogut 
gaudir més dels nostres �lls i �lles, però també 
la gran quantitat d’hores de convivència han 
provocat més discussions en algunes llars. 
Hem hagut d’acompanyar els nostres �lls i 
�lles amb els estudis que, de cop i volta, s’han 
convertit en telemàtics. Quantes vegades no 
ens hem sentit poc preparats per assumir 
aquestes tasques docents! Les indicacions i 
propostes de l’escola i les videoconferències 
de tots els i les mestres han facilitat que els 
infants poguessin continuar el seu 
aprenentatge. Així mateix, alguns hem hagut 
de fer autèntics equilibris amb la família i 
l’enganyós teletreball… 

Aquests dies, però, també ens han servit per 
re�exionar sobre diversos aspectes. Ens han 
portat a apreciar la importància de petites 
coses que formen part del nostre dia a dia i 
que la immediatesa fa que no valorem prou. 

També ens han servit per valorar la tasca diària 
dels i les mestres i per valorar la importància 
de l’escola. Com n’arriba a ser, d’essencial, en 
el nostre dia a dia!

El con�nament ens ha privat de poder gaudir 
d’algunes festes que l’AMPA organitzem cada 
any per a tota la comunitat educativa. Així, ens 
hem quedat sense Sant Jordi, amb la ja 
tradicional parada de llibres de segona mà; 
sense la Festa de la primavera, i sense la Festa 
de �nal de curs, amb la quina plena de regals. 

Des de l’AMPA, però, continuem treballant 
amb il·lusió per poder oferir activitats 
extraescolars, els serveis de menjador, bon dia 
i bona tarda així que les circumstàncies del 
curs vinent ho permetin.

No volem acabar aquest butlletí sense fer un 
esment especial als i les alumnes de sisè. Per 
a tots ells i elles, aquest curs tenia un signi�cat 
especial: era l’últim any que estaven al 
Salarich, l’escola que els ha ajudat a créixer i a 
formar-se. Les circumstàncies han provocat 
que es quedessin sense un comiat amb 
majúscules. Des de l’AMPA, els desitgem que 
gaudeixin molt el seu pas per l’institut: és un 
moment màgic per fer nous amics, per 
marcar-se noves �tes i per eixamplar 
horitzons. 

Molt d’èxit a tots i totes!      
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