FEBRER 2021

ESCOLA DURAN I BAS

Petites
mesures
anti-COVID
ABANS D’ANAR
A ESCOLA

DUR UNA AMPOLLA
D’AIGUA A LA
MOTXILLA

PENDRE’S LA
TEMPERATURA

RENTAR-SE BÉ LES
MANS

FULL
INFORMATIU

Els vitralls del passadís
principal de l’escola es
converteixen en un súper
collage amb els somriures
de tots els alumnes

Mostra fotogràfica de somriures
L’alumnat de tots els grups bombolla, realitzen aquest febrer, una activitat conjunta de plàstica,
per mostrar els seus somriures en temps de pandèmia. Un collage de més de 15 metres i 400
imatges, on de manera simbòlica, trenquen el distanciament i es treuen la mascareta sense riscos,
amb les fotografies dels seus somriures, fetes a casa.
Si com va dir l’escriptor i dramaturg Willian Shakespeare, és més fàcil aconseguir el que desitges
amb un somriure que amb la punta d’una espasa, aquesta mostra fotogràfica ens ajudarà a estar
més units aquest trimestre, i també, a descobrir com hem crescut i canviat al llarg d’aquest darrer
any de COVID.
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El jardí: un refugi en temps
de pandèmia
Aquest segon trimestre, posem en marxa
un pla de
manteniment de la zona verda de l’escola amb l’objectiu de
revitalitzar aquest espai natural que ha quedat malmès amb els
mesos de tancament.
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Després de mesos de
tancament i restriccions, la
zona del jardí es
reacondiciona per la
realització d’activitats.

El desembre passat es va realitzar un estudi sobre les
conseqüències de la pandèmia en l’estat del jardí, coincidint
amb els preparatius de la gravació de Nadal. A grans trets, vam
constatar que alguns exemplars no havien sobreviscut al
tancament i que els horts s’havien assecat i omplert de males
herbes. Es fan urgents tasques de poda i abonament i de
reorganització del reg automàtic. Els estris i algunes
estructures s’han deteriorat i cal arreglar-les o trobar-ne de
noves.
Els nois i noies de sisè, en dies alterns, realitzen algunes
d’aquestes tasques aprofitant el temps d’esbarjo de menjador
amb la supervisió dels seus monitors.
Un cop reacondicionat (primavera 2021), tots els grups
bombolla podran realitzar micro-activitats amb el seu tutor/a.
Es desenvoluparan una sèrie de breus experiències que
permetran ampliar els seus coneixements de medi natural en
un entorn saludable i amb un esperit col·laboració.

Pla de transformació del pati
L’Ajuntament, a través del Consorci d’Educació de Barcelona
ha activat un pla que afecta a la nostra escola per realitzar
transformacions físiques que tindran 4 trets característics:
introduir elements de joc divers, plantar arbres i verd, generar
ombra i ampliar espai CE terra permeable i tou com a jardí de
convivència amb usos esportius.
Us hem enviat la nota de premsa per dinantia i treballarem conjuntament des d’una comissió
l’equip de mestres, l’AFA, l’alumnat i el monitoratge en aquest projecte.
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