
Benvolguts/des alumnes i famílies, 
  
Esperem que estigueu bé, tant vosaltres com les famílies i persones que us 
envolten. 
 
A aquestes alçades del mes de juny, arriba l’hora de formalitzar la vostra 
matrícula al proper curs acadèmic, el 2020-2021. 
 
Per aquest motiu, i per la situació actual que estem vivint, la Junta de Direcció 
del Campus Docent us volem adreçar aquestes línies a tot l’alumnat que 
cursareu segon curs a cicles formatius. 
 
Som conscients que el tancament del curs actual no ha estat el que totes i tots 
havíem imaginat. Cap de les persones que conformem la comunitat educativa 
del CDSJD pensàvem acomiadar-nos de vosaltres de forma virtual. Hem trobat 
a faltar la vostra presència a les aules i passadissos aquests darrers mesos i 
hem intentat adaptar-nos de la millor manera, a nivell de metodologies, a les 
vostres necessitats. Hem procurat donar resposta en tot moment i acompanyar-
vos de manera individualitzada, d’acord amb els nostres valors institucionals. 
 
Ara toca mirar cap al proper curs i encoratjar-nos, totes i tots, a seguir estant 
atents a un nou escenari formatiu el qual, segurament, us planteja molts dubtes 
i incerteses. Estem treballant molt curosament per seguir oferint-vos docència  
de qualitat i tots aquells recursos que calguin per continuar amb els estudis del 
vostre ensenyament. Volem seguir transmetent-vos el nostre suport en tot allò 
que necessiteu, així com la capacitat d’adaptació i flexibilitat necessàries, per 
continuar avançant plegats en aquest trajecte formatiu. 
 
Finalment, només ens queda agrair-vos el vostre compromís i la responsabilitat 
exercida durant aquests mesos. Gràcies a les vostres famílies, també, per donar-
vos el suport necessari davant la situació viscuda en motiu de la crisi pel Covid-
19. 
 
Us desitgem un bon estiu i restem a la vostra disposició per tot allò que 
necessiteu. 
 
Cordialment, 
 
Junta de Direcció 
Barcelona, 30 de juny de 2020 
 
 


