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HEM
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#educantenvalors

GRÀCIES PER SER-HI!
·

UN TRIMESTRE AMB MOLTA IL LUSIÓ, ESFORÇ I INCERTESA

Benvolgudes famílies,
Tinc un garbuix de sentiments que m'agradaria compartir amb vosaltres.
Estem en una situació que no ens l'havíem imaginat. Per molt que haguéssim passat un
confinament a final de curs passat, no sabíem com començaríem, si acabaríem el
trimestre...
Vull dedicar un apartat d'agraïment als docents i al PAS, així com a l'Equip Directiu.
L'esforç ha estat i és immens: molts canvis dins l'escola perquè el projecte continuï
endavant malgrat la pandèmia i per vetllar per la salut de tots els infants. Moltes
gràcies!
Estem orgullosos de la feina que hem fet, tenint molt clar que ho hauríem
millor. Per damunt de tot, hem estat i continuem treballant perquè tota la
educativa estigueu bé. És per això, que vam realitzar una microenquesta
quines eren les vostres preocupacions i de quin tipus i a partir d'aquí els
poder parlar amb vosaltres uns 10-15 minuts.

pogut fer
comunitat
per saber
tutors/es

Ha estat un trimestre que valorem molt positivament. Hem tingut experiències
agradables i no tant. El primer dia ja vam sortir a les xarxes per la porta d'entrada de
Primària, però a la tarda ja ens vam mobilitzar per resoldre-ho i millorar-ho. Cal agrair
el suport rebut per la comunitat educativa: trucades, correus. missatges... Vau
demostrar que l'escola és de tots, tots en formem part i tots la fem gran!
Els alumnes ens han tornat a donar una lliçó: és bonic veure quan entren a l'escola i ja
es retiren el sarrell per poder prendre la temperatura, quan entren mirant-te esperant
que els diguis alguna cosa perquè estrenen mascareta i n'estan orgullosos, quan
entres a l'aula i són conscients que han tocat un objecte i l'han de desinfectar... Són
increïbles!
Podem dir que hem superat el primer trimestre! Felicitar-vos i agrair-vos la confiança.
GRÀCIES PER SER-HI!
En nom de tot l'equip docent i PAS us desitgem molt bones
festes!

Laia Sans
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SETEMBRE
·

INICIÀVEM EL CURS AMB MOLTA IL LUSIÓ, PERÒ AMB INCERTESA

PLA OBERTURA DE CENTRE
EQUIP DIRECTIU

No
sabíem
ben
bé
quan
acabava
el
curs
i
quan
començava l'altre. Un estiu ben
diferent on les informacions
anaven arribant. Normal. Mai
havíem viscut una situació com
aquesta, fet que ens impedia
saber què programar.

Vam elaborar el Pla d'Obertura
de Centre (POC) amb molta
il·lusió i amb el cansament
arrossegat del curs anterior,
però valia la pena. Teníem
ganes que l'escola tornés a
estar plena. Era prioritària la
seguretat de tota la comunitat
educativa i per continuar amb
el nostre projecte educatiu.
Agraïm
la
implicació
del
Consell Escolar per totes les
trobades realitzades des del
juliol fins a l'octubre.

que es fa i tenir clar què es vol:
vetllar pel nostre alumnat.
Per això, volem agrair totes les
mostres
de
suport
i
de
confiança per part de les
famílies de l'escola.

Tot i això, dia a dia valorem
tant l'organització com les
activitats realitzades al centre:
entrades i sortides, espais,
procediments...
No ha estat ni és fàcil, però no
hi ha res com creure en allò

IL·LUMINEM EL MÓN
EQUIP DE PASTORAL

El lema d’aquest curs ens
convida
a
donar
llum,
a
contagiar
llum.
Durant
el
primer trimestre hem treballat
el valor de l’acollida. Després
d’uns
llargs
mesos
de
confinament,
de
no
poder
assistir a classe, temps de
distància física, volíem iniciar
el
curs
sentint-nos
acompanyats, sentint-nos ben
units, amb força i il·lusió.

Compartint junts el camí de la
incertesa i la vulnerabilitat,
però amb la nostra tendresa
que s’ha fet present de mil
formes diferents.
Com podeu veure ha estat un
treball
en
equip,
que
ha
implicat a tothom i on la
mascareta, la distància, el gel...
no han estat un obstacle per
ACOLLIR i ens hem sentit
COMUNITAT.

#educantenvalors

OCTUBRE
CONFINAMENTS
EQUIP TITULAR DE CENTRE

El dia 16 de setembre vam realitzar el
primer confinament al centre: Llar 1. Els
més petitons encetaven l'experiència de
fer la primera recollida de la mostra per
la PCR.
En comunicar-nos el primer positiu a
l'escola, vam iniciar el protocol establert:
trucar les famílies una a una per explicar
la situació, per resoldre qualsevol dubte
que pogués sorgir i sobretot acompanyar
en aquesta nova situació, Cal destacar la
tranquil·litat de les famílies i les mostres
de suport en tot moment. GRÀCIES!
En les setmanes posteriors es van anar
realitzant diversos confinaments. Us
mostrem la gràfica.
Cal felicitar tots els alumnes per la
seva adaptació, la seva flexibilitat i
sobretot la seva actitud davant els nous
reptes.

Llar

Parvulari

En la resta d'etapes es va iniciar
l'aprenentatge en línia i en alguns
casos,
el
Pla
Confinament
Individualitzat. El procediment ha estat
el mateix: trucada a les famílies i
comunicacions a partir de les indicacions
per part de la nostra gestora COVID de
Salut.
Ens hem anat trobant en diverses
situacions, que en tot moment hem estat
treballant per donar resposta i sempre,
vetllant per l'infant. Us compartim els
resultats de les valoracions realitzades
per les famílies i pels alumnes de
Secundària després d'un confinament.

Primària
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POSTCONFINAMENT
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COMENCEM LES ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS
RESPONSABLES ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS

Tot i la situació, no vam voler que els
alumnes, després d'un llarg confinament,
no poguessin continuar les activitats
extraescolars.
Així doncs, l'1 d'octubre iniciàvem les
activitats amb molta il·lusió.
La situació i les noves mesures han fet
que haguem parat en algun moment les
activitats:
algunes
les
hem
pogut
continuar en format en línia (anglès, art i
robòtica) i d'altres hem pogut reiniciarles (bàsquet i patinatge) i d'altres
pendents que puguem tornar-les a
realitzar.
Sap greu no poder-les realitzar, però per
damunt de tot, l'escola vetllarà per la
salut de l'infant i de la resta de la
comunitat educativa.

SERVEI DE MENJADOR
RESPONSABLES SERVEI DE MENJADOR

Vam
començar
el
curs
amb
una
organització, però a mesura que va anar
augmentant el número d'infants al servei,
hem anat reestructurant els espais.
Així doncs, actualment els alumnes de
P3, P4 i P5 tenen un espai propi per curs.
Els alumnes de 1r a 4t d'EP al menjador,
a la zona on hi ha ventilació i finalment
els alumnes de 5è EP fins a Post, al saló
d'actes.

#educantenvalors

NOVEMBRE
MES DE CELEBRACIONS: TOTS
SANTS, PARE PALAU I SANTA
CECÍLIA

No volem deixar de celebrar res. D'una
manera diferent i reinventant-nos.
Las castanyada no va ser com sempre,
l'elaboració dels panellets no va ser com
sempre, però també van arribar a casa, de
cartró, però també els vam elaborar!
Vam poder menjar castanyes gràcies a
l'AMPA, dedicant-hi molt més temps per
assegurar totes les mesures de prevenció i
seguretat. Moltes gràcies AMPA!

El dia 6 de novembre vam celebrar el dia
del Pare Palau, el nostre fundador. Dia
diferent, però no menys divertit!
I no ens podem oblidar de Santa Cecília,
patró dels músics. No podem cantar, però
sí que vam poder gaudir de la música
gràcies als nostres alumnes! Moltes
gràcies!

#il·luminemelmón

DESEMBRE
ADVENT I NADAL: TEMPS D'ESPERANÇA!

·

UN NADAL D'HISTÒRIA

PESSEBRE FET AMB IL LUSIÓ

Hem començat el desembre i amb ell
l'Advent: temps de preparació i d'esperança.
Aquest curs més que mai!

Com us vam informar, aquest curs "estrenem"
pessebre. L'avi Josep M Sans, durant tot el
confinament, va restaurar totes les figures del
pessebre i el Carles Barceló ho ha ambientat
realitzant la cova del Pare Palau, a Aitona.
Us adjuntem fotos perquè el pugueu gaudir.

La il·lusió dels infants en arribar el tió, en fer
la carta als Reis Mags... des dels més petits
fins els més grans. La il·lusió del Nadal.
Durant l'Advent hem treballat tres valors:
amor per la família, l'esperança i la
solidaritat. Tres valors que volem que
perdurin per tot el curs i a totes les llars.
Us desitgem un Nadal familiar, amb petites
celebracions a cada casa, gaudint d’una
manera diferent de la companyia d’aquells
que estimem. Un Nadal de petites coses, en
què viurem sentiments nous i podrem
discernir dins la vivència personal com vivim
el Nadal i com l’hem viscut els darrers anys.
Un Nadal autèntic i humil. Tenim una nova
ocasió per despertar novament en nosaltres
el sentit vertader d’aquestes festes.

L'esperança és ser capaç de veure que hi ha
llum més enllà de la foscor.

#il·luminemelmón

DESEMBRE
ADVENT I NADAL: TEMPS D'ESPERANÇA!

CURSA SOLIDÀRIA

RECAPTE D'ALIMENTS

L’emergència sanitària que ha produït la
Covid-19 a escala internacional està afectant
de manera especial a zones amb necessitats
bàsiques
en
les
quals
Carmelites
té
actualment escoles o projectes que s’estan
desenvolupant per la seva ONG.

La recollida d'aliments per
Cáritas interparroquial ha
estat TOT un èxit!

L’any passat els alumnes de 3r d’ESO de
Servei Comunitari van voler ajudar a la
comunitat
de
Filipines
mitjançant
l’organització d’una cursa solidària.
No vam arribar a la meta, ni tan sols hi va
haver tret de sortida, però sí vam aconseguir
el nostre premi. Gràcies a tot el treball dels
alumnes,
professors,
entitats,
famílies,
gràcies
a
la
vostra
generositat,
vam
aconseguir enviar 1.366,84€ pel projecte
d'escola que les nostres germanes tenen a
Filipines.

Moltes gràcies a tothom
per la vostra col·laboració.
AQUEST ANY, MÉS QUE
MAI!

#il·luminemelmón

Us desitgem

bones festes!

