
#JoEmQuedoACasa

El dia 4 d’abril comencem les vacances de setmana santa.

Desitgem que us podeu relaxar i descansar una mica. Mireu de

desconnectar una mica aquesta setmana i sobre tot cuideu-

vos.
 

El dimarts 14 d’abril es reprèn el període lectiu. Els vostres

tutors us enviaran tasques de manera quinzenal. Així tindreu

15 dies per resoldre-les i retornar-les. A continuació el vostre

tutor us en lliurarà de noves,   mentre us fa arribar les

correccions i valoracions de la feina que heu fet. Amb aquest

funcionament l’escola continuarà fins que puguem tornar a

obrir el centre, si es pot, de manera que sigui possible

terminar la tercera avaluació i concloure el curs a finals de

juny.
 

El nostre objectiu és que tothom pugui aprendre i terminar el

curs. Com cada curs, algunes persones assoliran els

continguts, podran tenir el certificat d’aptitud i promocionar

al següent nivell. A d’altres els recomanarem repetir el curs

per consolidar el continguts i competències.En cap cas volem

que aquesta situació impliqui no superar el curs. L’equip

docent mirarà de contactar amb tot l’alumnat i treballar en

diversos formats per tal que tothom pugui accedir al contacte

amb el docent i als materials. Sabem que les vostres situacions

son molt diverses i, de vegades, complicades. Estem aquí per a

donar-vos suport.
 

Si el vostre tutor no contacta amb vosaltres, dirigiu-vos al

mail: cfalapau@xtec.cat.

Vacances i tercer trimestre

Contacta amb
l'equip docent del
centre

Rafa Ojeda

rojeda@xtec.cat
 

Lluís Romance

lromance@xtec.cat
 

Lola Mateo

mmateo20@xtec.cat 
 

Mariona Saenz

msaenz3@xtec.cat 
 

Abel Balcells

abalcell@xtec.cat 
 

Marta Masachs

mmasach3@xtec.cat 
 

Maria Botey

msaenz3@xtec.cat
 

Flor Igualada

figualad@xtec.cat

Al teu costat #3
Butlletí del CFA LA PAU per a la seva comunitat educativa

D I S S A B T E  4  D ' A B R I L  D E  2 0 2 0

http://www.cfalapau.cat/


A través de Telegram s'han creat Grups de Suport Mutu en diferents barris i poblacions.És la millor manera

d'estar connectats amb persones del vostre voltant que us poden ajudar. Els podeu trobar llistats a: 

https://sites.google.com/view/apmc19

 

 

 

“Enamórate de tu existencia”. Jack Kerouac 

Estar connectades i amb suport emocional
En la situació de confinament cal que ens cuidem en molts aspectes

Barcelona posa en marxa un telèfon de suport
emocional per a la ciutadania
 

’Ajuntament de Barcelona i el  Col·legi Oficial de

Psicologia de Catalunya (COPC)  han acordat posar en

marxa un nou servei d’atenció telefònica per donar

suport emocional a la ciutadania. La mesura s’ha pres

davant l’alerta sanitària originada per la Covid-19 i

tindrà una vigència inicial de tres mesos. L’objectiu

és vetllar per la salut mental i emocional de la població,

sobretot, de les persones més vulnerables, davant el

possible deteriorament com a conseqüència del

confinament.

 

El número de  telèfon és el 649 756 713 i l’horari

d’atenció és de dilluns a diumenge, de 9.00 a 20.00

hores.  Al principi s’activaran quatre línies, que podran

arribar a un màxim de divuit d’acord amb la demanda,

i  36 psicòlegs i psicòlogues amb experiència en

emergències  atendran les trucades. El telèfon estarà a

disposició de qualsevol persona que ho necessiti i, si el

o la professional ho determina, es faran derivacions al

servei psiquiàtric o psicoterapèutic pertinent..

 

 Més informació a: https://bit.ly/2UVzoCV

 

 

https://sites.google.com/view/apmc19
http://www.cfalapau.cat/
https://www.copc.cat/
https://bit.ly/2UVzoCV


No està al nostre abast afegir ni un minut a la vida, però
el que si podem posar és més vida a cada minut.

— Anònim 

Suport per part dels ajuntaments
Us deixem els contactes amb els diferents serveis dels ajunaments propers

AJUNTAMENT DE BARCELONA
010 / 931 537 010 (des de fora de l’àrea

metropolitana)     https://www.barcelona.cat/ca/

 

Telèfons d’utilitat

https://www.barcelona.cat/telefons-de-

utilitat/ca/

Informació general sobre el Covid

https://www.barcelona.cat/covid19/ca

Mesures municipals. Suport social

https://www.barcelona.cat/covid19/ca/suport-

social

Mesures municipals. Suport econòmic

https://www.barcelona.cat/covid19/ca/suport-

economic

 

SANT ADRIÀ DE BESÒS    933 812 004  

 http://www.sant-adria.net/

 

CAP Mina: 933 811 593

Aturem el coronavirus i mesures excepcionals

de l'Estat d'Alarma

http://www.sant-adria.net/sant-adria-per-

temes/alcaldia/noticies/aturem-elcoronavirus

 

AJUNTAMENT DE BADALONA   
934 832 600   http://ajuntament.badalona.cat/

 

Telèfons d’utilitat COVID-19

Serveis Bàsics de serveis socials de cada districte:

atenció de 09:00 a 14.00 per situacions d’urgència

(trucada prèvia i valoració de la urgència per atendre

presencialment)

 

SBAS 1/5: C/ Jaume Solà, 3 , 934832653

SBAS 2: Rambla Sant Joan, 59-77, 933990987

SBAS 3: Molí de la Torre, 91, 934603039

SBAS 4 A i 4B: C/ Marquès de Sant Mori, s/n, 933990311

SBAS 6: Av. Congrés Eucarístic, 16-20, 933888782

 

Altres serveis 

SIAD: Servei d’Informació i Atenció a les Dones. C/

Baldomer Solà, 13, 934832968 de 09:00 a 15:00

Equip de Dependència, 934832917 de 09:00 a 14::00

Gent Gran, 900502408 Atenció 24h.

Atenció a incidències de beques menjador, 934832791

de 09:00 a 14:00

Persones sense llar , 934832935 de 09:00 a 14:00

Oficina Local de l’Habitatge per situacions urgents

d’habitatge , 900770771 Atenció 24h

 

 

http://www.cfalapau.cat/
https://www.barcelona.cat/ca/
https://www.barcelona.cat/telefons-de-utilitat/ca/
https://www.barcelona.cat/covid19/ca
https://www.barcelona.cat/covid19/ca/suport-social
https://www.barcelona.cat/covid19/ca/suport-economic
http://www.sant-adria.net/sant-adria-per-temes/alcaldia/noticies/aturem-elcoronavirus


Aprèn i exercita la ment i el cos

Una mica d'anglès
 

Us deixem amb una web per omplir espais buit de

del lletres de cançons en anglès. No patiu, que té

diferents nivells.

https://es.lyricstraining.com/

 

Per exemple la canço Daddy de Coldplay

https://bit.ly/3bEqkZV

 

 
 

Animals en 3D dins de casa: així es pot fer en qualsevol mòbil
 

Segurament  oaheu rebut aquests dies fotos dels vostres coneguts amb animals salvatges a casa. És tot un

fenòmen viral. Tu també ho pots fer molt fàcilment. Aquí tens les instruccions.  ttps://bit.ly/2V31j3J

 

Dona't d'alta a la biblioteca virtual
 

Com ja sabreu, la xarxa de biblioteques públiques de Catalunya compta amb el servei http://ebiblio.cat, que

permet el prestec de tota mena d'obres en format electrònic (llibres, audiollibres, pel·lícules, música...). És

una gran biblioteca multimèdia sense sortir de casa. Per a poder fer servir aquest servei necessiteu el carnet

de soci de la xarxa de biblioteques. I si no el teniu, el tancament de tots els serveis ha motivat que es pugui

tramitat el carnet sense anar presencialment a cap biblioteca. Ho podeu per a: https://bit.ly/2X9ZjJy 

 

Música i cultura del Brasil
 

Si vols coneixer una mica de la cultura i la música d'aquest païs, el projecte Apropa Cultura et fa arribar

aquest recurs: https://bit.ly/34bgtIk

 

Aprèn informàtica en linia amb la xarxa Punt TIC
 

La xarxa de punts TIC et presenta CampusLab, un espai de formació en linia, on podràs fer formació i

autoformació amb diversos recursos informàtics. Visita http://campuslab.punttic.gencat.cat/

No veiem les coses tal i com són, les veiem tal i com som
nosaltres.— Anaïs Nin

Endevinalla matemàtica
 

Pensa i fixa't en els detalls.

 

Trobaràs la solució 

a la darrera plana del

butlletí.

No podem parar el nostre cos ni la nostra ment!!

https://es.lyricstraining.com/
https://bit.ly/3bEqkZV
http://www.cfalapau.cat/
https://bit.ly/2V31j3J
http://ebiblio.cat/
https://bit.ly/2X9ZjJy
https://bit.ly/2X9ZjJy
https://bit.ly/34bgtIk
http://campuslab.punttic.gencat.cat/


El què sabem és una gota d’aigua; el què ignorem és un
oceà.— Isaac Newton

L'alumnat des de la finestra

Les vistes de Piedad i Raul

Els alumnes comparteixen la seva vista diaria. Reconeixes el barri, el carrer?

 

A l'esquerra, el piramidon des de la finestra de Juanjo.

Adalt, el balcó de Jesús G.

http://www.cfalapau.cat/


Mantingues el teu rostre cap a la llum del sol i no veuràs
l’ombra.— Helen Adams Keller

L'alumnat des de la finestra

Panorámica de Milagros

Els alumnes comparteixen la seva vista diaria. Reconeixes el barri, el carrer?

 

Adalt, des de la finestra de Jesús H.

A la dreta, les vistes de Fernándo.

http://www.cfalapau.cat/


Els que asseguren que és impossible, no haurien
d’interrompre als que ho estem intentant.

— Thomas Edison

L'alumnat parla
L'Ana Serrano ens envia aquest conte.

La Bruja aburrida se divierte por el mundo
 

Todo empezó un día cuando en la peluquería leí que en París se estaba preparando un gran  concurso de modas

de brujas y fantasmas entusiasmada. Envié un mensaje para inscribirme y fui a comprar unos metros de tela a

una “boutique” muy distinguida donde siempre me hacían algo de descuento.

 

Empecé a trabajar de inmediato. Quería algo sencillo pero muy original, cómodo y elegante. Lo presentaría yo

misma. Estaba segura de poder ganar.

 

Estaba tan ilusionada, que después del vestido decidí hacerme un abrigo para el viaje. En París, en aquella época

del año todavía hacia frío. 

 

Me entretuve tanto, que salí de casa con el tiempo justo. Sin tiempo ni de pasar por el mecánico para que me

revisara a fondo la escoba y le cambiara las bujías.

 

Por fin, salí pitando hacia París. ¡ Oh lá lá , París!  La ciudad  de la luz, del amor y de las tortillas a la francesa…     

¡Pero caramba! Después de unas horas de viaje con un tráfico aéreo  espantoso, la escoba empezó hacer un

ruidito muy extraño y a dar unos saltos impresionantes.

 

Quizá  la había  hecho correr demasiado… ¡Por suerte estaba sobrevolando ya la Torre Eiffel! Pero la maldita

escoba...Totalmente fuera de control, fui dando  vueltas y descendiendo, hasta que choqué  con una de las

ventanas del Museo del Louvre. Y como en los museos están de acuerdo en que una entre por la ventana,

sonaron todas las alarmas. Entonces los guardias  comenzaron a buscarme. Pero yo tenia tanta prisa que no

quise que me  detuvieran para no perder tiempo dando explicaciones. Y para despistar a mis perseguidores me

fui escondiendo por diversos rincones del Museo. Primero detrás de un famoso cuadro... Después detrás de una

estatua...Pero me parece que no escogí la estatua adecuada porque  todo el mundo la miraba extrañadíssimo.

Finalmente, cuando descasaba de tanta fatiga, fui descubierta por los guardias. Detenerme a mi con la prisa que

tenía. ¡De ninguna manera! Sin pensarlo dos veces, les quité la escoba y salí  disparada  por una ventana. Pero la

escoba fallaba y no pude controlarla. Después de unas cuantas vueltas  de campana, caí en el Sena. ¡Qué 

 desastre!   ¡A ver si con tanta peripecia llegaré tarde al concurso!, pensé. Y empecé  a correr como loca por las 

 de Parí. Y a fuerza de correr por los pasillos, llegué a tiempo para el desfile. Moviéndome  entonces  con

elegancia, avancé lentamente por la pasarela…
 

Ya sé que tengo cierta gracia  caminando, pero la verdad es que no me esperaba un éxito tan estrepitoso. Todos

aplaudían, todos chillaban, todos saltaban entusiasmados.  Naturalmente, me dieron el primer premio. Pero no

por el vestido, que con las prisas me había quedado arremangado, sino por la ropa interior que se me veía por

detrás. Los señores del jurado dijeron que nunca habían visto unos pantalones tan mojados y con dibujos tan

curiosos como los míos. Gané, pues, el primer premio de ropa interior, que consistía en los siete volúmenes de la

Gran Enciclopedia Universal de Magia y Encantamientos, y emprendí  el viaje de regreso. La pena fue que tuve

que volver en avión-stop, porque no hubo manera de poner la la escoba en marcha. Ni  siquiera con una fórmula

mágica para hacer volar escobas estropeadas que aprendí en mi nueva enciclopedia.

http://www.cfalapau.cat/


Hem de desfer-nos de la vida que tenim planejada per
deixar pas a la vida que ens espera.— Joseph Campbell

L'alumnat parla
Mariona pregunta als seus alumnes: Pensaves viure una situació semblant,

originada pel COVID-19? Ens demostra la importància de la imaginació per

sobreviure.

 
Na Esmeralda Guevara
 

Soc Esmeralda. El meu ofici és auxiliar en un

sociosanitari. Tinc cura de persones depenents

en els seus domicilis. Ara actualment no estic

treballant, vaig demanar una excedència per a

poder estudiar i complir els meus reptes.

 

Mai m’hauria imaginat viure una situació com la

que estem vivint. Nosaltres, els de casa, portem

confinats des del divendres 13 de març. Crec que

al principi, com tots, ens ho vam prendre de

manera relaxada, tranquil·la, descansarem,

dormirem fins tard, o bé, farem moltes coses que

ens fan falta a casa. Aquesta comoditat dura uns

dies. Desprès vas veient la tele, les notícies,

missatges als mòbils, que et van enviant, i és

quan et preguntes: Què ens estan fent? En quin

mon estem vivint? Ens volen fer desaparèixer?

 

És molt trista aquesta situació, i el pitjor de tot,

és que no sabem quan durarà, i encara n’hi ha

persones que no fan cas, que no s’ho prenen

seriosament, que no es queden a casa. Hi ha

persones que estan lluitant per que la gent que

està ingressada als hospitals pugui salvar-se. Ara

és quan valorem la falta que fa la família: una

abraçada, un petó, els amics, els coneguts.

 

Hem de valorar ara tot el que tenim. No quan no

estiguem en aquest mon.

 

 

 

 

 

 

Na Judith Navarro
 

Mai no hagés pensat viure una situació semblant

encara que tots hem vist pel·lícules en les quals

els personatges s’enfrontaven a pandèmies i els

vèiem en situacions límit com la que ens ha tocat

viure. Pensava que era una cosa que es quedava

al cinema.

 

Recordo bé la sensació que tenia el dia abans que

el president Torra proclamés el confinament.

Veure els carrers pràcticament buits, la poca

circulació a les carreteres, les cues que hi havia

als supermercats ... Vaig sentir que això era una

cosa seriosa.

 

Jo era de les que pensava que el COVIT-19 era

una malaltia banal, i que en un parell de

setmanes la histèria col·lectiva s’acabaria.

 

Per a mi, aquesta situació ha deixat clar

l’egoisme que existeix a la nostra societat, que la

gent que ha arrambat als supermercats li ha

donat igual que una altra família es quedes sense

menjar.

 

El que estem vivint passarà a la història.

 

 

 

 

Solució de l'endevinalla matemàtica
 

Has de tenir en compte que els dibuixos van canviant. El nombre de línies, de plàtans o l'hora del rellotge.

 

Cada costat de qualsevol polígon = 1

Cada plàtan = 1

Cada hora = 1

 

Resultat: 2 + 3 + (3 x 11) = 38

http://www.cfalapau.cat/

