
Bon dia a totes i a tots, 

Esperem que el confinament que poc a poc està finalitzant us haja resultat el més 

suportable possible i que, com segur espereu i esperem, ens haja servit per a reflexionar, 

aprendre i treballar per una escola encara més viva i renovada i una societat més justa i 

sostenible. 

Com ja sabeu, des del dia 1 de confinament la CAPPEPV va estar ahí amb vosaltres, docents 

i famílies per acompanyar-vos en aquesta nova etapa educativa des de casa. Des del dia 1 

vam crear les activitats matineres i no hem deixat d’enviar-vos-en al menys dues setmanals 

per procurar-vos activitats lúdiques, creatives i participatives. Esperem que tot aquest 

esforç que des de la CAPPEPV hem realitzat us haja ajudat. 

Ara, sembla que comencem una nova etapa i per això ens posem en contacte amb 

vosaltres. La Trobada i la Trobada Musical, com ja sabeu està indefinidament ajornada, la 

farem, quan siga possible, molt probablement el curs proper però, la farem. De la resta 

d’activitats com el Premi de fotografia la Natura a la Ciutat i el Premi Sambori pensem que 

hi ha possibilitats que al llarg del 1r trimestre del curs es puga celebrar, ja que l’elecció de 

guardonats es va fer abans del confinament. De tot açò parlarem en quan siga possible. 

Està pendent el repartiment de les samarretes i les carpetes (de la rifa, si no l’ONCE no fa 

el sorteig posarem nosaltres una data). Les tenim, sols falta fer el repartiment però, 

pensem que en aquesta fase encara es massa prematur portar-les a les escoles. Al Pla de 

contingència que els centres havien d’emplenar molts d’ells impedeixen encara l’entrada 

de paqueteria a l’escola i les AMPES i els docents no s’han incorporat de manera habitual 

al centre. 

Som optimistes i pensem que ben aviat passarem de fase i pensem que serà el moment 

d’enviar-vos les samarretes i les carpetes a les escoles. 

Sabeu que en una situació tan incerta com aquesta, prendre decisions és molt arriscat, 

encara així pensem que és la millor solució.  

Sabeu que estem ací per treballar tots i totes per l’educació dels nostres fills i filles i si teniu 

qualsevol aportació, serà ben rebuda. 

Aqueta samarreta sí la utilitzarem! 

 

Una abraçada molt forta 

 

 

Laura Font Pérez 

Presidenta CAPPEPV 
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