
 
 

Barcelona, 27 de març de 2020 

Benvolgudes famílies: 

Vivim una situació molt excepcional, dies estranys que es converteixen en setmanes 

llargues i estranyes també, però inevitablement continuem treballant, cadascú com pot 

i amb la millor voluntat, per preservar al màxim la continuïtat normal de les nostres 

vides i poder fer tot el que calgui per a que la situació no ens deixi paralitzats. 

Des de l’Institut Escola Antaviana, tot l’equip educatiu esta mobilitzat i actiu per 

continuar treballant en tot allò que podem: avaluacions, suport a famílies i alumnat, 

elaboració de recursos i materials pedagògics per treballar des de casa, coordinacions 

de serveis, etc. Sempre al servei de la comunitat, de les famílies i del nostre alumnat. 

En aquest sentit, des de l’Equip Directiu, hem hagut de prendre una decisió respecte als 

viatges de colònies i de Treball de Síntesi que teníem programats per a aquest curs:  

hem cancel·lat tots els viatges, tant d’infantil com de primària i de secundària. Creiem 

que és la decisió correcta i adequada en aquests moments, independentment de si per 

aquelles dates s’ha aixecat o no la situació d’emergència que viu el país.  

Per aquest motiu, us demanem a les famílies que, lògicament, no feu cap més aportació 

a compte dels viatges. 

Ara toca fer totes les gestions oportunes per recuperar els diners que vosaltres com a 

famílies, i nosaltres com a Institut Escola, hem avançat per fer les reserves; i aquí és on 

us demanem confiança i que ens feu costat perquè és impossible donar-vos cap 

resposta ara, i segurament durant tot el període de confinament, fins que no tornem 

mica en mica a la normalitat. Les agències amb les que treballem en l’organització dels 

viatges no poden donar cap solució ara mateix donat que cada dia canvien les 

instruccions i la situació se surt completament dels protocols habituals, per tant estan 

absolutament desbordades. 

Hem de pensar doncs, en què no podrem solucionar la qüestió del retorn dels diners 

dels viatges fins que no es tornin a obrir les oficines i per tant us demanem paciència i 

comprensió, nosaltres estem amb comunicació permanent amb les agències per 

resoldre aquesta situació. 

Finalment, us volem adreçar un missatge d’ànims a tots i a totes, perquè en aquest 

vaixell hi viatgem tots plegats. Amb estima, confiança i responsabilitat superarem 

aquesta crisi i sortirem enfortits com a persones i com a societat.  

Cordialment, 

L’Equip Directiu de l’Institut Escola Antaviana 


