
 

         
 
Benvolgudes famílies, 
 
Estem a les portes de començar un nou curs escolar. Un curs escolar ple d’incerteses i, sens 
dubte, el més atípic dels que hem viscut fins ara. 
 
Des de la junta de l’AMPA hem tingut un estiu també atípic, amb diverses reunions virtuals, 
per tal de decidir com encaràvem aquest nou curs. Però la nostra decisió estava molt 
condicionada per les mesures que prengués Educació, i de com això podria afectar a la 
nostra escola, i a la nostra AMPA. 
 
Ara que ja tenim els protocols establerts, i les condicions fixades pel Departament, ja ens 
podem adreçar a les famílies, per explicar-vos el que esperem d’aquest curs 2020-21. 
 

 Si el virus el tenim entre nosaltres, i conviu amb nosaltres, nosaltres hem d’aprendre a 
conviure amb el virus. La vida no s’atura, ni la nostra AMPA tampoc ho farà. Ens hem 
d’adaptar a això que molts anomenen la “nova normalitat”, per construir una “nova 
AMPA” amb “noves activitats” adequades a la “nova normalitat”.  
 La nostra intenció és continuar amb les activitats que fins ara realitzàvem (Reis, Cros, 
Castanyada, Fira Medieval de Sant Josep, Torneig de Bàsquet…), lògicament adaptades 
a la nova situació i, SEMPRE, complint amb els protocols de seguretats establerts per 
Educació i Salut. Hi haurà activitats que no es podran realitzar, d’altres canviaran 
completament del que havíem fet fins ara i, de ben segur, que hi haurà activitats noves. 
Ser una AMPA dinàmica significa tenir la suficient agilitat per adaptar-nos. I HO PENSEM 
FER. 
 Respecte de les activitats extraescolars, també és la nostra intenció continuar 
realitzant-les, AMB TOTES LES MESURES DE SEGURETAT que marquin els protocols. No és un 
curs per incorporar noves activitats, però sí per consolidar aquelles que ja tenim de fa 
anys. Aquest curs treballarem amb les activitats de DANSA CLÀSSICA, DANSA JAZZ, 
ANGLÈS i BÀSQUET. En pocs dies rebreu al vostre correu electrònic més informació de 
cada activitat en concret, amb horaris, preus i protocols d’actuació. En un principi ens 
hem marcat, com a data per començar les activitats, el dimarts 13/10/20. Volem que 
famílies i escola tinguin totalment assumit el nou protocol d’entrades i sortides, per després 
incorporar les activitats extraescolars. Durant aquest curs la inscripció de les activitats serà 
100% ONLINE. 
 

No serà un curs fàcil, ni per a vosaltres, ni per a l’escola, ni per als membres que formem 
aquesta Junta Directiva. Us demanem paciència i comprensió, perquè per part nostra 
trobareu tots els esforços possibles perquè TOT SURTI ENDAVANT. Nosaltres som membres de 
la Junta però, sobretot, SOM MARES I PARES. 

 
 
 
Reus, 7 de setembre de 2020 
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