Benvolgudes famílies,
El passat divendres 3 d’abril, vàrem rebre l’escrit per part de la Direcció de la nostra
escola, en relació a la decisió presa per l’Equip Directiu sobre el pagament de les quotes.
Ens agradaria fer-vos arribar un resum de l'actual situació. Tenim la nostra escola
tancada des del 13 de març per ordre del Departament d'Educació, seguint les instruccions de
confinament de la Generalitat de Catalunya. Semblava que això seria cosa de 15 dies, però
amb les darreres informacions ja veiem que això va per llarg i ja es parla del mes de juny pel
retorn a les aules. Vivim, doncs, un moment molt greu on les decisions es prenen al dia i és difícil
tenir certeses de futur. La Covid-19 ens ha portat una situació mai abans viscuda i ningú té
respostes per a tot; una situació on el més important que ens hem de plantejar és salvar vides.
La crisi sanitària provocada per la Covid-19 està derivant en una crisi econòmica, a la
qual la comunitat educativa no pot ser aliena. L’horitzó de tothom és que l’activitat normal es
pugui reprendre tan bon punt les autoritats ho determinin. Mentrestant, a la nostra escola es
continua acompanyant l’alumnat i les seves famílies mitjançant les possibilitats de les activitats
online. Des d’aquesta junta, volem agrair la resposta de l’Equip Directiu, i la feina feta pels
mestres i professors/es en aquesta nova tasca i forma de treballar, i sobretot volem agrair els
continus missatges d’escalf que fan arribar als nostres fills/es.
Dit això, comprenem també la preocupació per les conseqüències econòmiques que
per a les nostres famílies tindrà aquest indesitjable virus. Som coneixedors que la situació
econòmica de moltes famílies en els propers mesos serà més que complicada en funció de la
durada del confinament i de la tipologia de feina dels membres de la unitat familiar. Moltes
poden tenir ingressos molt baixos o pràcticament inexistents.
Des de l’AMPA pensem que la quota és una qüestió entre les famílies i l'escola. Les
quotes no són totes iguals, varien en funció del curs, dels serveis contractats i, per tant, cada
alumne té una quota diferent. També cada alumne i la seva família viurà situacions
econòmiques diferents i a les escoles els passa exactament el mateix.
La nostra recomanació és que la família que no pugui fer front a les quotes parli
individualment amb la Direcció del col·legi, exposi la seva situació i es buscarà la solució entre
les dues parts.
Penseu que deixar de tenir ingressos per a moltes escoles pot significar el tancament i
segur que això tampoc no ho volem; per tant, deixem-nos guiar pel bon seny. La insuficiència
de la dotació econòmica de l’escola concertada per part de l’Administració i la situació
econòmica de moltes famílies genera una situació en què està en joc la continuïtat de l’escola
concertada. El diàleg és el camí per arribar al punt de trobada.
Volem també aprofitar per fer arribar un missatge d'escalf a totes les famílies, a les que
estan afectades per la malaltia, a les que tenen membres que lluiten des de qualsevol sector en
contra d'aquest virus, a les que esteu confinades a casa, a totes elles Ànims!, d'això ens en
sortirem; serà dur, però ens en sortirem tots junts !!!
Rebeu una forta abraçada,
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