
 

 

Comunicat de tancament de l’institut Moisès Broggi (del 14 fins el 27 de març)  

Benvolgut alumnat / Benvolgudes famílies, 

Tal i com segurament ja sabeu, el Departament d’Educació, seguint 
instruccions del Departament de Salut i com a mesura excepcional per contenir 
el coronavirus, ha pres la decisió de tancar a partir de demà  tots els 
centres educatius del país i, per tant, han quedat suspeses les classes en 
horari lectiu i les activitats extraescolars. 

Aquesta mesura té prevista una durada inicial de 14 dies, fins el 27 de març 
inclòs. Convé prestar atenció a les instruccions del Departament de Salut i a 
l’evolució de la situació. 

També us recordem que cal que seguiu les indicacions, recomanacions i 
protocols que estableix el Departament de Salut pel que fa a la prevenció del 
virus i que podeu consultar a http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus 

Trobareu els comunicats oficials, sobre les mesures preventives i actuacions 
extraordinàries, en el següent enllaç. Val a dir que aquests comunicats es van 
actualitzant sovint. 

departament d'educació/inici/premsa 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=383825 

Més enllà d’aquesta primera directriu, el canvi de situació ha estat tan sobtat 
que encara no us podem donar indicacions concretes de quin tipus 
d’instruccions podrem donar a l’alumnat durant aquest període sense classes. 
Esperem que d’aquí uns dies ja podrem dir-vos com ens hem d’organitzar 
alumnat i professorat per intentar donar continuïtat a la formació durant aquest 
període. 

De moment només podem expressar-vos el nostre profund desencís davant les 
actuals circumstàncies i el desig que tots plegats puguem reprendre el més 
aviat possible la vida habitual de cada dia, i per tant ben aviat puguem 
continuar amb normalitat participant en l’educació de les noies i nois del Broggi. 

Rebeu una cordial salutació en nom de tot el professorat i personal 
d’administració i serveis de l’institut, 

Aleix Clos Marí 
director 
institut Moisès Broggi 

Barcelona, 12 de març de 2020 


