Escola Andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma
Novembre del 2020

RESUM DE LES ACCIONS QUE ES VAN DUR A TERME DURANT EL
CONFINAMENT EN RELACIÓ AMB LA COVID-19
•

Tutoria de 4t: els alumnes de 4t, en no poder fer el viatge de fi de curs a Itàlia
com estava organitzat, van decidir de manera consensuada repartir una part
dels diners recaptats de la manera següent: 5.500 € a Càritas Andorrana i
5.500 € a la Creu Roja Andorrana. També van escriure notes que van adjuntar
als ous de xocolata de Pasqua que la Creu Roja Andorrana repartia als
padrins. A més, van realitzar un vídeo per als padrins d’El Cedre, a qui no van
poder veure durant el confinament:
https://www.facebook.com/easesc/videos/2064718380340664/

•

Biblioteca: per Sant Jordi la bibliotecària de l’escola va crear un vídeo interactiu
per celebrar la diada des de casa:
https://view.genial.ly/5e9e019715db6d0db1fa4e47/guide-el-sant-jordi-a-casa

•

Educació física: el departament va enviar uns vídeos per a tots els cursos per
convidar-los a fer un circuit d’entrenament a casa amb el propòsit de mantenir
una bona condició física. També van elaborar uns vídeos lúdics amb reptes
d’agilitat.

•

https://www.youtube.com/watch?v=CROEUDZ4rA&list=PLvMfTblQXhEbqinSNWwnqi5EAo1agQMnZ&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=CROEUDZ4rA&list=PLvMfTblQXhEbqinSNWwnqi5EAo1agQMnZ&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=52w_DgOLemY&list=PLvMfTblQXhEYav41
LXey3NBFvHCii8CMV&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=gGi9pCMqtvE&list=PLvMfTblQXhEZoLW_9
6spCccw-B3n-XSvi&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=dDpjboH2U2Q&list=PLvMfTblQXhEZsDNQ
aTnjtNiJ7a91yUvW7&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=9gdJxhJfEvc&list=PLvMfTblQXhEbYgzkO3
hpz4-g0wyDdgC00&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=hxMsMeXTcz8&list=PLvMfTblQXhEb6CiIsHLZ9R6y1AtdYjJK&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=dJIu5LgJ2ow&list=PLvMfTblQXhEY3sWSb
HE7ar4X11hFWdeSh&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=vqVNn4Uwj8&list=PLvMfTblQXhEYvD1E0G0spKTV9dLwCFSWT&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=WCB7UPlGaNQ&list=PLvMfTblQXhEat_Mu
Ziuc4Gus3GJftk5ds&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=WNz9C_vyIB0&list=PLvMfTblQXhEZnDiV6
pPLz2qey_Wryny6a&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=JBv7YTnuXtg&list=PLvMfTblQXhEZ4J40gA
UAbYgcvxCyelefS&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=mtAlLnMNXYw&list=PLvMfTblQXhEap_3T
Wy0_7g--9gaDZHXh7&index=1
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https://www.youtube.com/watch?v=MjZE4BfKVDk&list=PLvMfTblQXhEbGiYHq
Rs3A933Ri8MdxTa7&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=d4gVQngYmIg&list=PLvMfTblQXhEYJG1ov
P4x3MOcn35ay907h&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=nI5Ath53PBk&list=PLvMfTblQXhEZWis76ro
jAqAMnmYJMURp7&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=lDSooJ_i2Zo&list=PLvMfTblQXhEZJ1OnqZI
7YLEGo3zvhPh8f&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=2TPX_Xpm3WU&list=PLvMfTblQXhEbMIBn
nbc1ZV1kXFQNoaaw0&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=wFdQhfQgFKA&list=PLvMfTblQXhEYpuPZ
SnIXz4Y3pz58nsKoI&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=xQn1HNwTcW0&list=PLvMfTblQXhEYRXbI
SQlgfEC4sAKKz_hip&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=t3lBGHpUnR8&list=PLvMfTblQXhEZLgCNIUCoa0A57eD4CZl5&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=LdaE3V7zkzA&list=PLvMfTblQXhEbYmLnI3
g_xHsdmg_0pFMrh&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=stym1h8cZo&list=PLvMfTblQXhEbQcxRi647P7ULzl2NhmzT1&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=UaRzRFmxMNY&list=PLvMfTblQXhEbuw5
TQgsMMLqFvhcoihUXf&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=C0B4IHdiJhk&list=PLvMfTblQXhEaItqYAW
GoSVvFygkjn0tmX&index=1

•

Llengua castellana (3r curs): el departament va enviar regularment frases,
cançons, fragments literaris o vídeos relacionats amb la lectura per animar els
alumnes.

•

Socials (3r curs): amb l’objectiu de viatjar des de casa, els alumnes van
elaborar uns murals digitals d’indrets que visitarien si poguessin marxar de
vacances a partir de visites virtuals. Després van obrir un fòrum entre les
classes per votar el millor mural.

•

Socials (4t curs): el departament va organitzar debats per tractar els neguits
socials i l’estat emocional dels alumnes durant el confinament. Els alumnes
també van analitzar la premsa digital. L’objectiu era que els mateixos alumnes
proposessin solucions per millorar l’estat d’ànim.

•

Música:
- Es va penjar un cançoner al Showbie.
- Es van adaptar les activitats de les UP perquè fossin més amenes virtualment.
- Es van fer propostes d’audicions.
- Es van fer propostes de vídeos per a una possible nit de l’escola virtual.
- Es va crear una cançó des del taller de percussió Batocam:
https://www.facebook.com/easesc/videos/242115193780200/

•

Departament de psicopedagogia: el departament va portar a terme diferents
actuacions:
1. Activitats d’acompanyament emocional en temps de confinament, des de les
tutories.
2. Infografies adreçades als alumnes:

- Decàleg de bones pràctiques en dies de confinament.
- Consells per al descans visual i una bona higiene postural.
- 10 consells que et poden ajudar a fer les feines que els professors et
demanen des de casa.
3. Infografia adreçada als professors:
- Com treballar a distància i no morir en l’intent.
Al juny, quan es va reobrir l’escola:
1. Hi va haver continuïtat de les activitats d’acompanyament emocional.
2. Es va fer una infografia adreçada als docents sobre com acompanyar els
alumnes després del confinament.

