
Benvolguts pares i mares,

Enguany la festivitat de Sant Jordi està condicionada per la pandèmia, i en
conseqüència, per l'actual situació de grups bombolla a l'escola. En aquest
sentit, la diada no podrà celebrar-se amb la normalitat dels anys anteriors, i
conseqüentment, no es durà a terme cap mena d'intercanvi de grups d'alumnes
com ha estat sempre, alhora que tampoc tindran lloc les habituals sortides al
matí pel poble per gaudir de l'ambient. Malgrat la situació present, a l'escola tot
estarà ben a punt per gaudir de la festa, garantint les mesures de sanitat
vigents, en un altre format.

Aquest any, partint del moment actual derivat arran de tota la crisi sanitària, es
proposa com a fil conductor dels treballs escrits dels alumnes la figura del Drac,
però com a una representació o metàfora del canvi (nous reptes, noves
il·lusions, nous camins).

Al llarg de les setmanes anteriors a Sant Jordi, s'ha estat treballant al voltant
del lema proposat i duent a terme diferents activitats literàries adaptades a
cada etapa: cal·ligrames, rodolins, versos, poemes i contes. A la nostra llar i al
parvulari els alumnes duran a terme petites activitats per apropar-los a la
celebració i el.laboraran una manualitat relacionada amb la diada (rebreu més
detalls per part de l’equip de mestres d’ambdós cicles d’infantil). D’altra banda,
els alumnes de 5è i 6è de primària, així com els alumnes d'ESO, han escrit
petits contes dirigits específicament a cursos més petits (parvulari, primer,
segon i tercer de primària) per tal de poder mantenir viva la idea d'intercanvi
entre els diferents cursos malgrat la distància física que ens obliga la situació.

Activitats programades la diada de Sant Jordi
Divendres 23 d'abril de 2021

Al matí:
Tria a l'aula dels escrits guanyadors del certamen literari d'enguany; activitats
digitals diverses i tallers de treballs manuals relacionats amb aspectes de la
diada (elaboració de roses, dracs, punts de llibre, ...)

A la tarda:
Lectura dels contes guanyadors del certamen literari a cada aula; activitats
digitals diverses i elaboració i decoració dels expositors ubicats en algunes
zones de l'escola amb mostres dels tallers dels treballs manuals fets durant el
matí.



Malgrat que aquest any no es podrà comptar amb la vostra presència al recinte
escolar a causa de les restriccions d'accés vigents, us volem desitjar una molt
bona Diada de Sant Jordi amb l'esperança i la il·lusió de poder retrobar-nos el
curs vinent i celebrar-ho plegats a l'escola.

Bona Diada de Sant Jordi a tothom!

Atentament,
Felip de Dalmases i Thió


