Benvolgudes famílies,
Ens adrecem a vosaltres davant la situació què estem passant provocada per la Covid19, des de l'AMPA estem treballant des de fa dies per mirar d'atendre els dubtes i les
necessitats que estan sorgint en aquests dies.
És una situació totalment nova i no la podem comparar amb d'altres, per tant tot s'està
fent de zero i amb la millor intenció, per poder garantir una continuïtat en la labor
educacional dels nostres fills. Per això des de l'AMPA estem en contacte amb l'escola
per poder transmetre les preocupacions de les famílies i buscar la millor manera de
solucionar les dificultats que sorgeixen.
Com a AMPA som molt conscients dels dubtes i preguntes que us feu, i de les
complicacions que comporta l'estat de confinament a casa, ja fa dues setmanes, i
evidentment això comporta per als nostres fills moments de nerviosisme i excitació que
costa controlar, i fa que l'ambient es tensi, demanar-vos calma, paciència i comprensió
sembla un tòpic, però ara es necessita més que mai.
Des del mateix dijous que es va informar del tancament de les escoles fins al dia d'avui,
estem en contacte i treballant com a AMPA per gestionar aquesta situació, i en continua
comunicació amb l'escola per fer arribar els dubtes i preocupacions que sorgeixen i
oferir els nostres recursos i idees per poder ajudar.
Estem treballant perquè hi hagi una millor comunicació entre els tutors i els alumnes,
sobretot en infantil i primària, ja que és el grup més difícil de preparar activitats,
esperem que en els pròxims dies s'aconsegueixi i veieu aquests canvis. De 5è a 4t d'ESO
es faran més tutories, connexions on-line, en aquest grup és menys complicat en tindre
tots el Chromebook i poder accedir al classroom. Des de l’escola s’estan preparant i
adaptant-se per poder fer front aquesta nova situació i poder oferir més mitjans i
opcions per millorar.
En el tema de les quotes, hem demanat que es faci un comunicat donant una explicació
del perquè de les quotes, que aviat tindreu per part de l'escola.
Però hem de tindre present que Sant Ramon de Penyafort, la nostra escola, és una escola
concertada i es manté per les quotes mensuals que tots paguem. Com a informació us
comenten que la gran majoria de les escoles concertades han aplicat una reducció del
25% de les seves quotes, altres cap reducció i d'altres més. No obstant com us diem des
de l'escola enviaran un nou comunicat fent una explicació del perquè de les quotes.
Hi ha molta informació que corre per al WhatsApp i hem de ser curosos i veure realment
quina informació és, la seva procedència, la seva intenció, encendre un foc costa molt
poc i les seves conseqüències podem causar un gran dany, per tant us demanen que
sigueu prudents i feu servir la lògica abans que la impulsivitat.
Recordar-vos que l'AMPA està al vostre servei, si teniu dubtes, preguntes, o idees per
millorar no dubteu en dir-les.
Junta de l’AMPA
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