
 

 
 

 
 

 

BENVINGUTS! 
 

Ha acabat ĺ estiu del 2021, un segon estiu diferent amb distàncies interpersonals, 

mascaretes i una cinquena onada amb augment explosiu de contagis entre els més 

joves… però també un estiu on la vacunació ha avançat considerablement i podem ja 

vacunar als més petits.  I arriba el moment de tornar a escola sense baixar la guàrdia, 

amb més prevenció que mai. L´escola ha de continuar essent un lloc segur, així idò 

enguany continuarem amb mascaretes i grups bimbolla a Educació Infantil i Primària i 

amb mascaretes i distància de seguretat a les etapes de Secundària i Batxillerat. Hem 

de continuar extremant les mesures higièniques i acceptar amb la máxima normalitat 

aquesta nova realitat.  

 

Els nivells que es puguin declarar d´alerta sanitària requeriran paciència, f lexibilitat, 

capacitat d´adaptació i sobretot educació, aprenentatge i la col·laboració de tothom. Vos 

demanam que confieu en les decisions que haguem de prendre sempre pensant en el 

benestar general. 

 

El curs passat ens vàrem sentir orgullosos de la nostra comunitat, especialment dels 

nostres alumnes que es varen convertir en un exemple a seguir i aquest ben segur que 

continuarem pel mateix camí.  

 

Com cada any tenim nous membres que entren a formar part de la nostra comunitat 

educativa, tots aquests que arribau ara a ĺ Escoleta, Educació Infantil, Primària, 

Secundària o Batxillerat. Us donam la benvinguda i us convidam a anar tots per  un camí 

comú i unir esforços per sortir d´aquest situació el més aviat possible. 

 
El funcionament del nostre centre es basa en la participació compromesa de tots els  

membres de la comunitat educativa. Entrau a formar part d´un col·legi que és: 

 

• Acollidor, on tots els nins i nines poden trobar un espai de suport per al seu 

creixement personal. 



 

• Compromès amb la llengua i cultura pròpies. 

• Obert al món, impulsor de ĺ aprenentatge de llengües estrangeres. 

• Integrador, on és acceptat cada nin sense discriminacions de cap tipus, potenciant  

les seves qualitats i intervenint positivament per evitar possibles actituds de 

marginació. Una escola inclusiva on poden aprendre junts alumnes diferents i on 

entenem aquesta diversitat com a riquesa. 

• Ens valem de diferents estratègies: treball per ambients, aprenentatge cooperatiu,  

grups interactius, aules germanes, desdoblaments dels grups, treball per projectes, 

amics lectors… 

• Participatiu, un centre que suma i reconeix els esforços de tots i totes perquè creiem 

imprescindible l’aportació de tothom per fer la feina ben feta. 

• Una comunitat que aprèn, que reflexiona sobre la pràctica diària i que es qüestiona 

el món on vivim i aposta, dia a dia, per la seva millora. 

 
Ens interessa educar uns alumnes que siguin bon ciutadans i això implica fomentar 

la cultura de ĺ esforç, ensenyar a acceptar un “no” quan és el correcte i treballar per 

fomentar la convivència aprenent a resoldre els conflictes. 

 

Començam amb tota la il·lusió del món, especialment valorant les petites coses de la 

vida, les que pareixen les més insignif icants però que resulta que són les més 

importants (la convivència, la motivació, ĺ autoestima…). 

 

Durant aquest estiu nosaltres no hem descansat organitzant i reorganitzant contínuament 

horaris, espais, professorat, recursos, pla de contingència... Hem volgut que ĺ espai 

fos més acollidor que mai i per això hem treballat i continuam treballant per fer de 

ĺ escola la segona llar dels nostres alumnes. Hem restaurat la façana posterior del 

col·legi i ĺ hem pintada d´un blanc brillant per donar alegria. Hem cobert tot el pati 

interior amb un toldo espectacular com el de la façana, aquest a més a més preparat 

per la pluja. D´aquesta manera els nostres alumnes podran sortir al pati quan plou 

cosa que necessiten, en aquests temps que corren, més que mai. Hem canviat les 

portes de les aules de Batxillerat per portes noves . Estam treballant en la instal·lació 

de portes antiincendis en cada planta de ĺ edif ici. Hem pintat aules, hem fet nou el 

bany de les nines de la planta baixa…  

Continuam apostant per la renovació i la innovació tecnológica, continuam adquirint 

nous Chromebooks i pantalles digitals espectaculars per a les aules i estudiam com 

implantar activitats en 3D. 

 
Estam readaptant alguns dels nostres projectes com els tallers d´infantil, tan estimats 

pels més petits, i dels que varen haver de prescindir el curs pass at. Ens agradaría que 

enguany poguessin gaudir d´ells, evidentment respectant les instruccions sanitàries, 

respectant els grups bimbolla. Ens agradaría recuperar el més aviat possible aquesta 

capacitat nostra d´intercanvi i interacció freqüent entre els membres de la nostra 

comunitat però de moment alguns dels nostres projectes hauran de continuar esperant 

(aules germanes, amics lectors…). Per  a tots nosaltres ĺ educació és presencialitat, 

interacció, socialització però també és cert, que en aquests moments la salut és el 

més important. Hem d´aprendre tots a cuidar-nos i a cuidar dels que ens envolten. 

 

Continuam amb la formació del professorat des del centre amb tot un disseny de 



 

formació a mida de les nostres necessitats. Hem programat cursets de formació per 

aquest setembre.  

 
Com ja vàrem fer el curs passat, no renunciarem a les nostres festes tradicionals i 

encara que no es puguin celebrar a nivell de centre ho farem a nivell d´aula (petites 

ruetes, celebracions de Sant Antoni..). Continuam apostant per la nostra Setmana 

Cultural i enguany la temàtica serà “La gastronomia de les Illes Balears”. Aquest serà 

el tema de la XXXVIII Setmana Cultural del centre que ens permetrà aprofundir en la 

varietat i riquesa del menjar de les Illes i de la dieta mediterrània. 

 

Ara més que mai heu d´entrar al nostre espai virtual on podreu consultar moltes de 

les activitats que fem. La w eb i les aules virtuals estan al dia per informar-vos de les 

activitats que duem a terme, per mostrar la vida de ĺ escola, per fomentar la participació 

i per motivar ĺ aprenentatge dels alumnes. Aprofitau tots els canals de comunicació per 

col·laborar i fer-mos arribar tots els vostres suggeriments. 

 
Llegiu la revista El Lleó de Pius XII que fan els nostres alumnes, ĺ equip docent  i el 

Consell de Redacció i consulteu-la sempre que tingueu ocasió, perquè hi queden 

reflectides les activitats i experiències pedagògiques que realitzam durant tot el curs. 

 
I el més important és que com a pares i mares us impliqueu, especialment ara, en 

ĺ escola. Qualsevol proposta per part vostra sempre serà atesa i ben rebuda per ĺ equip 

directiu. Teniu a la vostra disposició un número de w hatsapp 661439366. El curs 

passat va funcionar molt bé i és el canal més ràpid i efectiu per tenir una resposta 

ràpida als vostres dubtes.  

 
En nom de tots els components del Claustre del nostre Centre, us dono la benvinguda,  

més emotiva que mai, a aquesta aventura que es repeteix cíclicament, que ens porta 

a gaudir de la formació dels nostres nins i nines, que ens  fa reflexionar, obrir noves 

perspectives, generar anàlisi i pensament crític sobre la nostra realitat i, renovant  

esperances, obrir nous camins. 
 

Feliç curs i molta salut!  

 Dolors Rodríguez 

Directora Col·legi Pius XII 

 

 



 

 


