
 
  
  

Jorba, 3 d’abril de 2020 
 
Benvolgudes famílies, 
 
Ens tornem a adreçar a vosaltres quan ja portem tres setmanes des de què es va 
iniciar el confinament a la ciutat d’Igualada. 
 
Realment aquests primers dies han estat força intensos. 
 
Des del Consell de Direcció volem fer arribar tot el nostre suport a les famílies de 
l’escola, especialment a les que durant aquests dies han patit alguna pèrdua 
personal: us volem acompanyar en el vostre dol alhora que també us volem reiterar 
que els Mossens de l’escola, en la Santa Missa que continuen celebrant a diari a casa 
seva, ens tenen a tots ben presents. 
 
D’altra banda, també volem aprofitar aquesta comunicació per agrair tantes mostres 
de suport i comprensió que molts de vosaltres ens heu fet arribar: som conscients 
que el repte que es va presentar ara fa tres setmanes era totalment desconegut per 
tots. 
 
En aquests agraïments, volem explicitar la gran tasca que estan duent a terme els 
professors de la nostra -la vostra!- escola: realment la dedicació i implicació de tots 
ells ha tornat a ser exemplar. 
 
També volem agrair la implicació dels Matrimonis Encarregats de Curs i els membres 
de l’AMPA que, amb la seva disponibilitat, faciliten aquesta comunicació àgil i directa 
amb totes les famílies de l’escola. 
 
A més a més d’explicitar el suport i els agraïments, des del Consell de Direcció us 
volem encoratjar a aprofitar aquests moments tan especials per créixer com a 
famílies i persones. En les converses que a títol personal he pogut tenir amb alguns 
de vosaltres, de manera més o menys explícita, hem comentat la gran oportunitat 
que tenim al davant per enfortir els lligams familiars i personals i per fer una 



 
reflexió en profunditat sobre com hem de tractar-nos i sobre quins són els 
aspectes realment prioritaris de la vida.  
 
Per tal d’ajudar-vos en aquest creixement, hem considerat molt adient penjar una 
sèrie de recursos de caire espirituals a la web: 
https://sites.google.com/institucioigualada.org/tac-tic/capellania?authuser=0 
 
En relació a l’organització i concreció de com serà l’inici i desenvolupament d’aquest 
tercer Trimestre en el que, tal com indica el Departament, la docència s’iniciarà de 
forma virtual i amb avaluació qualificadora, us adjuntem algunes informacions en les 
altres comunicacions que acompanyen aquest enviament. 
 
Com sempre estem a la vostra disposició per tot allò que necessiteu saber. Podeu 
contactar amb nosaltres a través del correu electrònic. 
 
Per a qüestions acadèmiques: 
Infantil: erovira@institucioigualada.org 
Primària: avila@institucioigualada.org 
ESO /Batxillerat: mclaramunt@institucioigualada.org 
 
Per qualsevol altra consulta: jjordana@institucioigualada.org 
 
No dubteu en consultar-nos tot allò us convingui: estem a la vostra disposició! 
 
Ja per acabar, volem insistir en què aquests moments complexos i incerts us tenim a 
tots molt presents i us volem demanar que us cuideu i cuideu els que teniu més a 
prop. 
 
Us desitgem una molt feliç Setmana Santa i una molt bona Pasqua! 
 
Ben cordialment, 
 
Consell de Direcció 
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