Perpinyà, 14 d’abril 2020

Estimades famílies de La Bressola,
Primer de tot desitgi que vos porteu tots bé de salut i que el virus no hagi afectat cap membre de
la vostra família.
Com bé sabeu, ahir el President de la República va anunciar que se tornaria progressivament a
l’escola a partir de l’11 de maig.
Per a esperar i preparar aqueix dia, el nostre professorat continuarà des de la distància fent el
seguiment dels alumnes per mor que s’avanci en el programa de l’any escolar.
Sabem la dificultat que pot suposar per a la majoria de vosaltres, com a pares i mares,
d’acompanyar els vostres infants en l’aprenentatge. Sabem també que a molts de vosaltres vos
toca anar a treballar fora de casa o fer teletreball i que la situació és complicada amb la mainada a
casa.
Per això vos asseguri que tenim tots els equips ben motivats i mobilitzats per a mantenir, el més
regularment possible, un lligam acadèmic, lúdic i lingüístic amb els vostres infants amb plans de
treballs col·lectius i individuals, amb cursos i seguiments col·lectius i individuals via plataformes
audiovisuals, amb el canal de youtube «La Bressola a Casa» per la part més lúdica, etc...
Com a president de La Bressola me senti molt orgullós dels dispositius posats en plaça des de les
escoles.
Així ha estat des de la primera setmana del confinament i vos garanteixi que a partir de la fi de les
vacances de primavera, el dia 20 d’abril, i fins al dia de la tornada presencial a l’escola, la nostra
prioritat continuarà essent que els alumnes de La Bressola mantinguin, amb la vostra ajuda, una
relació quotidiana amb la vida escolar.
En els propers dies serem informats de les modalitats del retorn progressiu a l’escola previst l’11 de
maig i serem en mesura d’aportar-vos més informacions a través de les escoles o de l’associació La
Bressola.
Mentrestant quedem a la vostra disposició i us desitgem força, coratge i bona salut!
Joan Sebastià HAYDN
President

