
 

 

 

 

 

 

Carta als presidents de les AMPAs adherides a la CCAPAC amb el prec de 

donar-ne trasllat a les famílies dels respectius centres 

 

Benvolgudes famílies, 

Són moltes les AMPAs que ens heu manifestat les vostres inquietuds en 

relació a les quotes de les escoles dels mesos vinents. 

M'agradaria fer-vos arribar un resum de l'actual situació. Tenim les nostres 

escoles tancades des del 13/03/20 per ordre del Departament 

d'Ensenyament, seguint les instruccions de confinament de la Generalitat de 

Catalunya i del Govern de l'Estat Espanyol. 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. Vivim, doncs, un moment molt greu on 

les decisions es prenen al dia i és difícil tenir certeses de futur. El Coronavirus 

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 les nostres comunitats educatives no en són alienes. 
L’horitzó de tothom és que l’activitat normal es pugui reprendre tan bon punt 

les autoritats ho determinin. Mentrestant, a moltes de les escoles es continua 

acompanyament l’alumnat i les seves famílies mitjançant les possibilitats de 

les activitats online. En aquest sentit, pot ser d’utilitat per als alumnes el 
servei Escola Cristiana en Xarxa que s’ofereix a les escoles i els pares a 

l’apartat d’aquest projecte adreçat a nosaltres. Els pares i mares agraïm 

aquests esforços. 

 

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. 

Solidaritzem-nos-hi, fem-les sentir que no estan soles. Són moments molt 

tristos i, en soledat, encara més. 

Des de la CCAPAC 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, del mateix centre 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 cada família parli amb l'escola i el seu Equip 



 

 

Directiu, exposi la seva situació i busquem solucions entre tots. Ningú ha de 

restar sol i entre nosaltres ens hem de cuidar. A ningú li agrada aquesta 
situació i l'hem de superar junts.    

 

Segur que des de l'escola se’ns farà arribar un plantejament; 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 es juga la continuïtat de l’escola concertada. El diàleg és el 

camí, arribar al punt de trobada perquè les aportacions de les famílies, segons 

les seves possibilitats, probablement siguin més necessàries i imprescindibles 
que mai. 

 

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. Ànims, que d'això ens en sortirem; serà dur, però 

ens en sortirem tots junts, perquè no és cosa d'un sol. 

També volem recordar-nos dels que no han superat la malaltia i dels que no 

ho faran i acompanyar en el dol i la pregària les seves famílies. 

Nosaltres hem decidit educar els nostres fills i filles a l'escola cristiana pel seu 

projecte educatiu i el seu caràcter propi, per gaudir d'una educació que ens 

permeti fer del món un lloc millor. Aprofitem l'oportunitat que la situació 

ens dona per ajudar-nos i fer-nos costat en aquests moments tan durs per a 

tothom. 

Rebeu una abraçada 

 

 

 

 

Albert Alegre 

President  

 

Barcelona, 27 de març de 2020 
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