INFORMACIONS:

-

Recordau que els dies 7 i 8 de desembre no hi ha escola.

-

Segons indicacions de Conselleria d’Educació i de Salut,
s’ha de garantir la ventilació natural dels espais. És una
de les mesures fonamentals per a la no propagació del
virus. Per això l’alumnat ha de venir més abrigat, ja que
a les classes sempre tendrem portes i finestres obertes.
Recordau que si duen una “bufanda grossa” o
“flassadeta”, és d’ús individual, i només per dur dins
l’aula, si és el cas. Primer de tot, haurien de dur la roba
d’abric corresponent (polo de màniga llarga, jaqueta,
calçons llargs i roba interior adient ).

-

Estam a l’espera i ens arribaran aquests dies els
mesuradors de CO2 i filtres HEPA, que ha comprat el
centre.

-

Les classes del primer trimestre finalitzen dia 22 de
desembre. Enguany no podrem celebrar recital de
Nadales però a l’escola celebrarem Nadal d’altres
maneres. El més important és que els nins i nines puguin
gaudir amb il·lusió d’aquests dies.

-

Les classes del segon trimestre s’inicien dia 8 de gener.

-

L’entrega de butlletins es farà :
o Dia 18 de desembre: Alumnat ESO.
o

Dia 21 de desembre: Alumnat d’EI i EP.

Moltes gràcies famílies per la vostra col·laboració en aquest curs
tan singular!
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Protegint els oceans,
protegim el futur

Junts, educam persones
i cuidam el planeta
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CUIDAR EL PLANETA
Totes i tots hem planificat alguna vegada una reforma de
casa nostra, i hem analitzat com podríem fer-la un lloc millor. Ens
preocupam diàriament de mantenir-la neta i ordenada, fins i tot
invertim doblers simplement per decorar-la. El problema és que, de
la mateixa manera, tenim tendència a oblidar-nos d’una casa molt
més gran, que també és nostra i que compartim amb totes les altres
persones d’aquest món: el nostre planeta. Tal vegada, si totes i tots
ens plantejàssim cuidar-lo amb les mateixes ganes que ho feim per a
la nostra llar, encara conservaríem espècies animals i vegetals que
han desaparegut.
Com ja va dir Victor Hugo, produeix una immensa tristesa
pensar que la natura parla, mentre que el gènere humà no l’escolta.
I com ho podem fer? Estimant el que ens envolta, protegint
els més febles, que són les espècies a punt de desaparèixer. Tothom
pot fer qualque cosa per cuidar el planeta, per petita que sigui; i s’ha
de fer en el dia a dia, estalviant aigua i energia elèctrica, produint
menys residus, reciclant.
La senzillesa i l´alegria amb les quals Sant Francesc d’Assís
predicava l’Evangeli de Jesús i, al mateix temps, donava importància
a la cura de la naturalesa varen ser la inspiració del Papa Francesc
quan va escriure l’encíclica Laudato Si -Alabat siguis, Senyor Meu-, la
qual anava dirigida a veure la importància de l´ecologia integral, que
vol que pensem que tots hem de tenir cura del planeta, la casa
comuna de tots els essers vius.

En aquests moments, també els valors de Sant Francesc li
han servit al Papa Francesc d´inspiració per escriure la tercera
encíclica Fratelli Tutti (Tots Germans). I, com són les coses, ha
coincidit amb el cas de la pandèmia de la COVID-19. Aquesta
encíclica, ara més que mai, és un programa de vida que ens pot
ajudar a il·luminar i recórrer millor el camí cap a un món més just i
fratern.
Després d´aquesta pandèmia, hauríem d´aprendre a unir
forces per poder veure un horitzó d´esperança, per obtenir la
unitat que necessitam per reconstruir el nostre món.
El planeta ens ha fet una crida a la reflexió i a la consciència
de tot allò que hem de canviar i millorar. És el moment de trobar
l'equilibri entre el nostre cor i el nostre entorn; no oblidem amb
rapidesa la lliçó de vida que el món ens va donar. Mai pensàvem
que succeiria, que ens podia passar... Cuidem el planeta abans que
sigui tard, facem una aturada en el nostre camí i siguem conscients
del tot el que tenim al nostre voltant, la nostra Terra.
Cuidar aquesta casa comuna és una obligació de tots
nosaltres, perquè d’això depèn la supervivència del nostre planeta,
de tots els éssers vius i, hem de dir-ho, de la nostra pròpia
existència.
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