
 

 

  
 

27 de març del 2020  

 
Estimades famílies:  

Des de la direcció de l'escola us escric per traslladar-vos el nostre ànim i 

agraïment per la vostra resposta en aquests dies. Som conscients del que 

implica per a tots aquesta situació d'excepcionalitat a nivell personal i 

professional. Us agraïm la col·laboració i comprensió.  

Com la gran família JM que som, sabem que no estem sols en aquests moments 

difícils. Jesús i Claudina ens cuiden i junts, religioses de JM, alumnes, famílies i 

tot el personal de l’escola, així com també de tots els centres de Jesús Maria 

d'Espanya ens cuidem i estem units en la pregària resant els uns pels altres.  

Tot anirà bé! Ànim que aviat ens trobarem per celebrar que hem vençut el 

Coronavirus!  

L'Equip Directiu del centre es compromet a mantenir-vos informats de tots els 

canvis o concrecions que es produeixin, tal com ho hem fet fins ara.  

Us preguem comprensió ja que no sempre és fàcil ser àgils o concrets a causa 

del degoteig constant i l’evolució de la informació amb la que anem comptant.  

Som conscients que aquesta situació tindrà un impacte econòmic en les 

famílies, les empreses i també en la nostra escola. Estem treballant per 

informar-vos el més aviat possible sobre com incidirà la situació actual en els 

costos escolars ja per al proper rebut del mes d’abril.  

Tots continuem treballant per fer possible el seguiment i el correcte 

funcionament dels aspectes docents i administratius.  

Us animem a tenir presents a totes les persones afectades pel coronavirus i a 

tots aquells que diàriament posen en risc la seva pròpia salut en benefici comú.  

Un cop tinguem l’estudi econòmic us informarem de les decisions que hem pres 

i que han de ser consensuades amb l’Equip de Titularitat.  

Restem a la vostra disposició per a qualsevol mena d’aclariment.  

Rebeu una molt cordial salutació.  

 

Pili Rodríguez  
Directora General 
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