Barcelona, 8 de maig de 2020

Apreciada comunitat de l’Escola Proa,
Ja han passat 57 dies des de que vam haver de tancar l’Escola, aquell 12 de
març, on rebíem un comunicat oficial del Departament adoptant aquesta
dràstica mesura, sense ser conscients de tot el que es presentaria uns dies
més tard.
Ha estat una situació molt difícil i complexa, on molts de nosaltres hem
patit per la nostra pròpia salut i per la dels nostres estimats i on
malauradament, alguns ens han deixat.
Han estat dies d’incertesa, nerviosisme, angoixa i desesperació. Ningú
estava preparat per fer front a un confinament que ha paralitzat, gairebé a
tot el món, però si podem treure coses positives, sens dubte, una d’elles és
que hem crescut com a persones.
Ara, més que mai, tenim un sentiment d’esperança i veiem com a poc a poc
ens estem apropant al final del túnel; les mesures de desconfinament
s’estan portant a terme, de manera prolongada en el temps i per tant, hem
de prendre consciència del civisme i del sentit comú; és la nostra
responsabilitat per poder sortir d’aquesta pandèmia el millor possible fins
que la ciència pugui oferir una vacuna pertinent.
Aquesta carta només vol fer arribar un SENTIMENT ENORME
d’agraïment a tota la comunitat Proa per remar tots i totes cap el mateix
sentit en una situació tan difícil:
Agrair a l’alumnat de totes les edats per saber fer front a una situació de
confinament mai viscuda; per tenir paciència de les hores interminables que
han hagut d’estar a casa; per trobar a faltar als seus estimats, amics i
amigues i entendre que no es podien veure; per posar en marxa la seva
creació en jocs que s’havien d’adaptar en l’espai; per seguir el treball
telemàtic de l’Escola, amb recursos i eines noves que s’havien d’aprendre i
per moltes coses més, GRÀCIES.
Agrair a les famílies per tenir paciència en aquest temps de confinament;
per haver empatitzat amb la situació que havíem de fer front; per ajudar als
vostres fills/es a organitzar-se el dia i a les tasques telemàtiques; per haver
fet un esforç enorme de poder fer viable la sostenibilitat de l’Escola i
sobretot per creure en nosaltres en uns moments tan crítics. GRÀCIES.

Agrair al personal docent per adaptar-se a una nova manera d’aprendre i
d’ensenyar, en un temps rècord; per la seva bona voluntat i ganes
d’aprendre en un sistema virtual; per la seva capacitat d’organització entre
la seva vida personal i el treball telemàtic, per tal d’atendre a tot l’alumnat i
sobretot, per fer possible el projecte educatiu de l’Escola Proa en un
moment tan complicat. GRÀCIES.
Agrair al personal de l’espai migdia la seva consideració i actitud tolerant
quan se’ls hi va comunicar la situació de l’ERTO. GRÀCIES.
Agrair al personal de PAS per totes les comunicacions i atencions que fa
amb les famílies, per la preparació de les circulars, per estar disponibles en
tot moment; també al suport informàtic per col·laborar en iniciatives
solidàries amb la societat i ajudar al personal docent en el domini de les
eines telemàtiques. GRÀCIES.
I per últim, agrair a tots els equips directius, coordinacions, famílies
delegades, membres de la Junta i de la Fundació, la seva disponibilitat i
consells per poder fer front a tots els esdeveniments que van sorgint, d’una
manera positiva i objectiva; per ajudar i entendre a cadascú dels membres
de la comunitat i per tirar endavant el sentiment de continuar fent vida a
l’Escola Proa.

Ara som més forts que mai!
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Direcció General

