
 

DESEMBRE 2020 
Benvolgudes famílies: 
Volem donar-vos algunes informacions: 

UN HIVERN DIFERENT A LES AULES 

Com sabeu, en compliment de la Resolució conjunta de 6 de juliol, i les successives               
actualitzacions, per la qual s’aproven les mesures per fer front a la COVID-19 als centres               
educatius, s’han de complir unes certes condicions de ventilació de les aules, que hi              
assegurin la renovació de l’aire. És per això que a tots els espais es mantindran les finestres                 
obertes sempre que la climatologia ho permeti. L’opció aconsellada és la ventilació creuada,             
és a dir, obrir finestres o portes de parets oposades i, en lloc d’obrir molt una finestra,                 
repartir la mateixa obertura entre vàries d’elles: per exemple, obrir 10 cm en 3 finestres en                
lloc de 30 cm en una. 

Per comprovar la qualitat de l’aire, esperam rebre la pròxima setmana els mesuradors de              
CO2 comanats. En cas de detectar nivells de CO2 superiors a 800 ppm, l’aula es ventilarà                
completament de manera immediata. 

Aquest procés de ventilació farà inevitable que la temperatura dins del centre sigui canviant.              
Per aquest motiu, alumnes i treballadors hauran d’abrigar-se més del que és habitual. Serà              
més efectiu que vesteixin diverses capes primes de roba que una o dues de gruixades. 

 

MESURES DE SEGURETAT 

Fins dia 4 de desembre, s’han confirmat 10 casos positius de COVID-19 d’alumnes del              
centre. Cap d’ells ha generat contagi dins del centre. A més, un centenar d’alumnes ha faltat                
a classe, o bé un o dos dies per esperar resultats de PCR, o bé quarantena per contacte                  
amb positiu. En aquests casos, la comunicació dels tutors amb l’equip educatiu ha facilitat              
que els alumnes poguessin seguir a matèria des de casa seva. 

Hem de felicitar el comportament dels alumnes a les aules i passadissos, que estan              
complint les normes de seguretat que tenen a l’agenda i que els professors els recorden,               
evitant així el risc de contagi. Al pati, però, us demanam la vostra col·laboració per què ens                 
ajudeu a convèncer els nins perquè berenin el temps estrictament necessari i així estiguin el               
mínim temps possible sense mascareta. Els professors de guàrdia de pati han de fer un               
gran esforç per fer complir les mesures de distanciament i el bon ús de les mascaretes, i així                  
assegurar que no es produeixin contactes d’un hipotètic cas positiu. 

D’altra banda, animam a les famílies amb membres a partir de 16 anys, a participar al                
cribratge massiu de tests d’antígens que es realitzarà a sa Pobla els pròxims dies.  

 



 

COMISSIONS 

El centre, a través de diferents comissions, està duent a terme una sèrie d’accions en               
aquest trimestre, entre d’altres: 

Convivència: ALUMNES MEDIADORS I CEBERMENTORS duen endavant un servei         
altruista per a la millora de la convivència al nostre centre. 
TARGETES DE NADAL per fer arribar a alguna persona del centre un missatge positiu,              
esperançador o simplement per desitjar-li un feliç any nou. 
CAMPANYA DE RECOLLIDA D’ALIMENTS. Aquest any, més que mai, fem una crida a la              
solidaritat amb les famílies que estan patint les conseqüències de la crisi sanitària i              
econòmica, resultat de la pandèmia. Hem habilitat un espai al hall del centre, perquè              
alumnes i treballadors del centre aportin aliments, que finalment repartirem entre Càritas de             
sa Pobla i els Serveis Socials de Campanet i Búger. Els vostres fills poden dur: 

● Qualsevol classe d’aliments en llauna (tomàquets, tonyina, verdures, fruita, etc.) 
● Arròs, pasta, llegums (crus o cuits) 
● Oli, Llet, Sucs 
● Galetes 
● Aliments infantils 
● Productes d’higiene personal: sabó, gel de dutxa, pasta de dents, etc. 

 
Coeducació: Ha organitzat diferents actuacions per celebrar el DIA INTERNACIONAL PER           
A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES del 25N 
 
Medi ambient: Durant tot el curs organitza el RECICLATGE DE TAPS DE PLÀSTIC, per              
col·laborar amb l'associació Duchenne Parent Project Spain, una associació formada per           
pares i mares de nins que pateixen la malaltia, que s'encarrega d'assessorar les famílies              
afectades, fer difusió de la malaltia perquè la gent la conegui i recaptar doblers per a la                 
investigació de la seva cura. 
 
Extraescolars: Concurs de DECORACIÓ DE LES PORTES de les aules. Convidam els            
alumnes a crear un ambient alegre i nadalenc al nostre centre i els proposam la utilització                
de materials que es puguin aprofitar de casa i reutilitzar-los en la decoració. Els grups               
guanyadors seran convidats a un berenar a la cafeteria del centre. 

Lingüística i Biblioteca: Continua amb el PRÉSTEC DE LLIBRES i fomenta la participació             
en les activitats de Sant Antoni al centre. Encara que enguany previsiblement no es podrà               
celebrar com és habitual i haurem d'adaptar-nos a la situació, la comissió ja està preparant               
el CONCURS DE GLOSES. Així que 

Ja sabeu el que heu de fer: 
feis sortir la inspiració 
i no perdeu l’ocasió 

d’aprendre a glosar bé! 

 



 

Revista: Ultimant els detalls del número d’hivern de la REVISTA BRUEL, amb les             
aportacions d’alumnes i professors. 

Salut: Diferents accions relacionades amb el tractament de la COVID-19 al centre i amb la               
VIDA ACTIVA i SALUT MENTAL 

Riscos laborals: Intervenint en els CARTELLS I SENYALITZACIÓ necessària per seguir           
els protocols de seguretat. 

Web i projecció de centre: ajudant a mantenir actualitzada la INFORMACIÓ DEL NOSTRE             
CENTRE A LA WEB. 

 

SEMIPRESENCIALITAT 

Som conscients dels inconvenients que la situació de semipresencialitat causa a alumnes i             
famílies, tot i que, intentant treure algun profit d’aquesta circumstància, ens presenta            
l’oportunitat de treballar aspectes com l’autonomia i autoconeixement dels alumnes i           
l’esperit de superació. Des de l’equip directiu i la resta del professorat, us volem agrair la                
vostra comprensió i col·laboració. 

Com sabeu, des de mitjans de novembre hem ampliat la presencialitat dels alumnes de 2n               
d’ESO i d’alguns alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu. 

Tot el personal docent està fent un gran esforç per acompanyar els alumnes en el seu                
procés d’aprenentatge i compensar acadèmicament la situació anòmala que ens ha tocat            
viure, i que confiam comenci a millorar en els pròxims mesos. 

Voldria aprofitar aquest espai per fer un reconeixement, també, a tot el personal no docent               
del nostre centre: personal de neteja, consergeria, administració i cafeteria, que fent una             
labor menys visible, també està fent un gran esforç per atendre alumnes, famílies i              
professors en aquesta nova situació. 

 

MOLTS D’ANYS A TOTS! 

 


