
INFORMACIONS DIVERSES: 

Comencem l’any amb unes quantes notícies: 

Cribratge personal del centre: 

El passat dilluns 18 de gener, el Departament d’Educació, 

va fer proves PCR a tot el personal de l’escola 

(professorat, monitoratge de menjador, personal 

d’administració i serveis, etc). Estem satisfetes que 

tothom va donar negatiu en aquesta prova. 

Renovació parcial del pati d’educació infantil: 

Dilluns 18 també  va venir l’empresa Seviclimb a instal·lar-nos una 
estructura, una cuineta i el perímetre del sorral per al pati d’Infantil. 

L’estructura de fusta i el perímetre del sorral estaven molt malmesos i, tot 
i que no suposaven un perill per al nostre alumnat, ja feia dies que volíem 
renovar-les. 

La cuineta de fusta l’hem situat a prop del sorral, per tal que els infants tinguin més 
elements de joc. 

Per poder-ne fer ús, els diferents elements han de passar una auditoria per part 
d’una empresa externa. Dijous 21, vam passar l’auditoria corresponent i els infants 
ja van poder gaudir dels nous elements de joc. 

Vinils per a la Biblioteca:  

Ja tenim el vinils col·locats a la biblioteca. Han quedat preciosos. 

Gràcies a iRètols, que n’ha fet l’escanejat i escalat dels dibuixos dels nostres 

infants. 

Campanya comissió coeducació:  

El curs passat vam iniciar una formació del Departament per prevenir la violència 

masclista des d’edats primerenques. Creiem que la coeducació s’ha de treballar des 

d’infantil, per fomentar la igualtat i l’equitat de la ciutadania del futur. 

Durant el 1r trimestre vam continuar la formació i hem iniciat el 2n trimestre amb 

una campanya per treballar la coeducació des de les tutories. Durant les vacances 

d’hivern, vam penjar un seguit de frases i cartells per les parets de l’escola, amb la 

intenció de sorprendre tant l’alumnat com el professorat que no forma part de la 

comissió. 

Posteriorment, la comissió va proposar activitats per treballar a l’aula. Amb molt 

bona acollida. 

Continuarem informant! 



Activitats pedagògiques a l’escola:  

Volem informar-vos que des de l’escola, veient les restriccions de 

mobilitat que ens marca el PROCICAT i l’esforç que estan fent les entitats 

per adaptar-se a les mesures anti-COVID, hem decidit en claustre que, en 

la mesura del possible, farem les activitats al centre o dins el nostre 

municipi. 

En aquest sentit ja hem programat xerrades i tallers a l’aula, de manera 

que el nostre alumnat pugui gaudir d’aquestes activitats pedagògiques. 

Dispositius del Departament per als docents:  

El passat dimecres 27, els tècnics del Departament d’educació, van lliurar al personal 

docent del centre un ordinador portàtil d’ús personal, per tal de facilitar la tasca en 

cas de confinament. 

Consell Escolar ordinari:  

Dijous 28 es va celebrar el Consell Escolar ordinari per aprovar la liquidació de la 

gestió econòmica de l’any 2020 i el pressupost per al 2021. 

Es va explicar que en no poder tenir material fungible-didàctic socialitzat i per totes 

les mesures COVID, s’ha gastat més en aquesta partida. 

També es va acordar que s’obrirà una borsa solidària per ajudar les famílies que 

estan patint més a nivell econòmic. Per poder col·laborar en aquesta borsa, podeu 

comprar tiquets solidaris a l’apartat “Comprar” del TPV i trieu la quantitat amb què 

voleu participar. Ja està operatiu. 

   

Grups confinats:  

Hem acabat el mes confinant un grup de 6è per un positiu entre l’alumnat. Els 

resultats de les PCR’s estant sent negatius, tant entre l’alumnat com el 

professorat que ha passat pel grup. 

Volem agrair el compromís de tota la comunitat educativa per fer de l’escola un 

lloc segur. 


