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Apreciades Famílies, 

Aquest  escrit  havia de servir  per a invitar-vos amb tota la il·lusió del món a la 

participació de la nostra Diada de Portes Obertes, que com ja sabeu, teníem prevista 

i quasi bé del tot preparada per al proper diumenge, dia 15 de març. Ahir a la tarda, 

el Departament d’Educació va fer saber als centres educatius noves mesures de 

prevenció amb la finalitat de contribuir a la contenció del “coronavirus“. 

Entre aquestes mesures hi ha la que diu: “ ...... es mantenen les portes obertes que 

s’estan duent a terme aquests dies, però es recomana als centres que es reforcin les 

mesures de prevenció, com ara evitar aglomeracions de persones en espais reduïts 

......”. Com molt  bé sabeu, la nostra Diada és especial. No és un dia dedicat només 

a famílies exclusivament noves, sinó que és una Diada festiva per a totes les 

famílies del centre i també les noves. Des de fa molts anys superem de llarg la 

presència d’unes dues mil persones, sense comptar els alumnes. 

És per això que considerem que aquest comunicat del  Departament d’Educació ens 

alerta a que evitem una “aglomeració“ que donades les circumstàncies actuals, 

podem considerar innecessària ja que no és ni lectiva ni curricular. AIXÍ DONCS, LA 

DIADA DE PORTES OBERTES DE DIUMENGE VINENT, DIA 15 DE MARÇ, 

S’AJORNA. 

Teníem prevista una reunió informativa del Projecte Educatiu d’Educació 

Infantil per al dia 18 de març, en el marc de les Portes Obertes, la qual també 

s’ajorna. 

 

També, aquest Comunicat del Departament d’Educació, en una altra mesura 

“.....insta a la suspensió de tota activitat que organitzin els centres educatius del 
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Departament o qualsevol servei del mateix Departament que no sigui lectiva o 

curricular, que es faci fora del centre i que impliqui professorat, personal no docent o 

alumnat de diversos centres simultàniament....... “. Per tant, estudiarem la 

possibilitat d’ajornar per a més endavant els dos viatges d’estudis que teníem 

previstos realitzar a Cantàbria i a Canterbury, per a la setmana anterior a 

Setmana Santa.  A les famílies interessades (4t d’ESO i 1r BAT) ja els donarem tota 

la informació necessària quan sigui possible. 

 

Tal com us dèiem en el darrer correu sobre “coronavirus”, el Col·legi forma part del 

Servei Educatiu de Catalunya  i com a tal seguirà estrictament  les directrius que el 

Departament d’Educació vagi establint.  Qualsevol canvi  o mesura que pugui afectar 

la vida escolar, us serà informada per correu electrònic i també en el lloc web del 

Col·legi www.stjosep.com, així com a través de les xarxes socials. 

Mentrestant calma, serenitat, sentit comú... i sobretot evitar el soroll mediàtic i els 

altaveus que només alarmen i no diuen res de valor. 

 

Salutacions cordials.  
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