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El coronavirus i la covid-19 

 

Un curs nou de trinca, mai millor dit. El virus, la malaltia associada i el protocol. 

No us tornarem a atabalar amb cap protocol, però sí dir-vos que, malgrat el nombre 

d’alumnes que es mouen per l’escola durant 8h  i les obres, tant exteriors com interiors, 

ens n’estem sortint prou decentment. 

En general, el que més costa és contenir els infants al menjador, ja que no poden sortir 

al pati a mesura que van acabant perquè està ocupat per un altre grup bombolla. 

Esperem que l’acabament de les obres ens permeti organitzar els patis de manera 

diferent. 

Moltes ganes de tornar a la normalitat. 

La Manduca                                     
La recepta:   

El Trinxat 

Talleu i renteu bé la col i poseu-la a bullir. En un altre recipient feu bullir les patates 

pelades i tallades a trossos. Un cop tot estigui cuit, escorreu i barregeu.  

Saltegeu a la paella amb una mica d’all i aneu aixafant i barrejant la col i la patata fins que 

sigui una barreja homogènia. A l’escola no hi posem res més però, si us agrada, hi podeu 

posar una mica de cansalada, botifarra negra... Plat d’hivern! 

 

 

Les hamburgueses vegetals.     Breu apunt.  

Vam tastar 2 hamburgueses vegetals, una de llenties i l’altre de cigrons, sense èxit. 

 

Xalar 
Aquest curs xalem, però de manera molt diferent. El grups bombolla impedeixen fer 
lliguetes, jugar barrejadament a mata conills, per exemple o entre classes a un 21 o a 
futbol o al mocador... Tampoc podem fer hoquei o escacs.  
Segurament, fins el curs 21/22 no tornarem a viure amb naturalitat. Però si per 
alguna raó ara desconeguda ho podem fer abans, no cal dir que ho farem. 
 
Pel què fa a Infantil, l’estona de descans per a P3 i  P4 també ha hagut de canviar, 
per tal de mantenir els grups bombolla. Ja no es pot utilitzar ni la sala de dansa ni la 
Jaume Cela i cada grup descansa a la seva aula. P5 ja ho feia així. 
 
Així mateix el pati d’Infantil està dividit en dues zones i hi surten per torns. 
 



Personal 
Diferents motius han fet que aquest curs comencés accidentadament. Nomenaments 
per treballar de mestra, permisos de maternitat/paternitat. Baixes per accident no 
laboral o per malaltia amb molts dies de baixa, confinament per contacte estret, 
assumptes propis,  pràctiques d’estudi, malalties, etcètera. 
 
A LA CUINA: Aquest  curs no s’ha pogut  reincorporar la Rosario degut a problema 
motriu en el braç que encara està en procés de solucionar. I el dia 15 de setembre 
l’Irma va ficar la pota on no tocava i tornarà, esperem, després de les vacances 
d’Hivern. 
 
Així doncs, tenim de cuineres a la Montse, l’Esperanza i l’Alícia i com a ajudants de 
cuina a la Melània i a la Sònia ( en substitució de la Rosario ). 
 
INFANTIL 
P3 Tortugues Anna: Elena i Laia 
P3 Peixos  Xavi: Laura i Martí 
P4 Judit i Laura :  Mª Ge, Dana i Júlia 
P5 Òdena i Arantxa: Laura, Marta i Assun 
 
PRIMÀRIA 
1r Joana i Zaira/Ester: Vane i Carolina 
2n Àngels i Maria: Lorena i Eloi 
3r Aina i Olga : Jaume i Loli 
4t Gemma i Carme : Aina ( substitueix a l’Anna Fdez, 
 
 de permís maternitat) i Martina 
5è Anna H. i  Adriana: Ester i Laia (Lupe com a vetlladora substituta de l’Irma) 
6è Carme S. i Joana L. :  Santi i Ariadna 
 
Les coordinadores, Anna i Esther 
 

Noticies, 
El passat 7 d’octubre, quan vam arribar  l’escola, ens vam trobar que havien rebentat les portes 
d’accés de l’edifici d’Infantil, tant la de dalt com la de baix (a aquesta van fer palanca), alguna 

porta d’alguna classe, la del nostre despatx, la de la cuina i les portes del darrere. 
A hores d’ara encara estem esperant que l’Ajuntament les arregli.  
 
Monitors/es que han marxat per fer altres activitats: la Maria, l’Oriol, l’Anna, l’Aina i la Raquel. 
La Marina  i el Jan  ja no es van arribar ni a incorporar. 

 
Estan o han estat de permís per maternitat/paternitat l’Anna Fdez i l’Eloi Vila 
 
Monitors confinats coronavirus per motius externs (6) o interns (3), en total 9 i tots negatius. 
Cat Salut, però, no considera que els monitors siguin contacte estret si hi ha un alumne o 

mestre positiu en el seu grup. 
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