Col·legi Sagrada Família (El Masnou).
Oferta educativa, curs 22/23
El Masnou, 13 gener 2022. L'Institut de Germanes de la Sagrada Família d'Urgell, Titular del Col·legi Sagrada
Família d'El Masnou, informa a la Comunitat Educativa que per al pròxim curs només oferirà el seu Servei
educatiu als cursos de 2n, 3r i 4t d'ESO.
Fa gairebé un any, i després de diversos cursos sostenint un bon nombre de grups sense concert educatiu,
vam comunicar que per aquest curs 21/22, només podríem obrir els cursos sostinguts amb fons públics (des
de 4t d'Educació Primària fins a 4t d'ESO). La nostra intenció ha estat, des de llavors, ajudar a la reubicació
dels alumnes que aquest any ja no hem pogut atendre, prolongar tot el possible l'escolaritat dels alumnes
actuals a la nostra escola i contactar amb altres entitats que puguin desplegar el seu projecte educatiu en
aquest centre. En aquell moment pensàvem que era possible mantenir l'ESO com a oferta estable i prolongar
l'escolaritat dels alumnes actuals.
Però les poques opcions que hem pogut obrir han estat incompatibles amb aquest desig. És inviable per a
nosaltres obrir més grups el curs vinent, que serà l'últim de l'Escola Sagrada Família a El Masnou,
independentment de si una altra entitat emprèn un nou projecte amb altres etapes educatives.
El dia 24 de gener, el Servei d'inspecció educativa convocarà a les famílies amb nens i nenes matriculats a
Primària per informar del procediment amb el qual es comprometen a proporcionar-los plaça educativa per
al pròxim curs.
Lamentem moltíssim la situació produïda i no haver pogut compensar els efectes de la baixada de la natalitat.
Agraïm de tot cor a les famílies que, en matricular als vostres fills i filles amb nosaltres, heu omplert de sentit
els esforços per millorar i tractar de revertir aquesta situació.
No tenim prou paraules d'agraïment per al personal del centre, que ha treballat de manera entregada des de
fa anys, i molt especialment en aquests darrers mesos. És enormement trist treballar en un lloc sabent que
està en crisi, i molt dur continuar oferint cada matí als més petits el present i el futur que aporta el treball
educatiu.
Que siguin la Sagrada Família i la beata Mare Anna Maria Janer qui acompanyin a cada una de les persones
que participen d'aquest dolorós procés, perquè, vivint-lo amb serenitat, tots honrem a les germanes, docents
laics i tantes generacions de nens i joves que ens han precedit en la història llarga i fecunda d'aquest centre.
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