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Atenció! Últimes novetats! 

❖ Estem molt orgullosos/es de poder compartir amb vosaltres la notícia que 

hem assolit el certificat d’Escola Covid Segura per totes les mesures de 

seguretat i d’higiene que hem implementat des del primer dia. 

L’empresa ASPY ha fet una avaluació exhaustiva per tal de validar 

l’atorgament del certificat i continuarà fent una supervisió mensualment. 

Adjunt al correu trobareu els certificats tant de l’AFBSM com de la 

Fundació Privada Ressons. 

 

Aspectes propis del Departament d’Educació 

❖ Com sempre, us adjuntem l’enllaç on podeu fer la cerca de centres 

escolars de Catalunya i veure la situació actual de grups confinats:  

Escola Segura 

 

❖ Ens arriba un missatge d’agraïment des del Consorci de Barcelona: 

 

Escoles obertes, mig milió d’agraïments! 

Acabem un trimestre difícil i molt intens en el que, entre totes i tots, 

hem fet possible obrir cada dia els centres. Al llarg d’aquestes darreres 

setmanes han estat moltes les veus dins l’àmbit educatiu que han 

destacat la importància de posar en valor aquest esforç col·lectiu. Fruit 

d'aquesta demanda hem dissenyat una acció en la qual s'hi han sumat 

altres agents i entitats amb la voluntat de posar en valor l'educació i 

fer un reconeixement públic i merescut al treball col·lectiu d'aquests 

últims mesos: 

La campanya “Mig milió d’agraïments” començarà demà a les xarxes 

socials i el dijous als mitjans de comunicació. 

Volem destacar molt especialment l’esforç i dedicació dels equips 

directius dels centres. Qui heu donat resposta a les grans dificultats 

organitzatives del moment d’una manera excepcional i a costa d’un 

gran desgast. 

Som més de mig milió de persones d’aquesta ciutat que juntes hem fet 

possible mantenir oberts els centres educatius, però sense el vostre 

lideratge i compromís amb els vostres equips i alumnat, les 

contribucions de la resta no haguessin estat suficients. 

Gràcies! 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/actualitat/escolasegura/


 

 

 

Aspectes propis de l’organització del centre 

❖ Us recordem que el 21 de desembre és el darrer dia de trimestre i és un 

dia lectiu només fins el migdia. 

Us demanem, que les famílies dels alumnes d’infantil i primària, que 

encara no hagin respost al qüestionari per indicar a quina hora vindran a 

recollir els seus fills/es, ho facin l’abans possible a través del següent 

enllaç: FORMULARI FI DE TRIMESTRE INF I PRI 

Els alumnes de secundària només caldrà que li comuniquin al seu tutor/a 

si es quedaran o no a dinar. 

 

❖ Els alumnes de P5 i 2n de primària van gravar uns vídeos amb cançons de 

Nadal per enviar-les als hospitals per aquells nens i nenes que, 

malauradament, no podran passar les festes a casa seva. 

El personal sanitari ens envia aquest missatge d’agraïment: 

 

Hem rebut les vostres gravacions de les nadales per a l'hospital.  

Motes gràcies, ens han agradat molt i ens han fet molta il·lusió.  

Segur que els nens i famílies de l'hospital en gaudiran molt.  

Aquestes nadales que ens envieu s'aniran passant com a càpsules 

nadalenques pel canal intern de TV de l'hospital al llarg de les festes. 

No es publicaran a xarxes. 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració. Si us plau feu extensible el 

nostre agraïment i la nostra felicitació a tots els nens i nenes que han 

participat en els vídeos i als que els heu fet possibles.  

 

Us desitgem molt Bones Festes. 

 

Una salutació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/ypgPQWWuQHSWixjp6


 

 

 

Fotos de la setmana... 

 

 


