Diaris de la pandèmia
Col·legi Mare Janer

Durant el confinament, el nostre centre escolar va intentar animar tot el personal que forma part de la nostra
comunitat educativa, l’alumnat i el personal docent i no docent a passar-ho tan bé com fos possible, enviant
missatges d’ànims i d’esperança per a tots.
Les mestres, les col·laboradores educatives i els professors de totes les etapes vam donar ànims als
nostres alumnes:
“@marejaner us han volgut deixar missatges a tots i cadascú de vosaltres, ara que comença la Setmana
Santa. Esperem retrobar-vos aviat!!”
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=562627114371389&external_log_id=3a3c9963-bde4-439d8fe6-dd810eeae92b&q=marejaner
“Els professors de Secundària us volem recordar que us trobem a faltar!!! #emquedoacasa
#sfuesquedaacasa #marejaner #totaniràbé”
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=2603290299899620&external_log_id=3a3c9963-bde4439d-8fe6-dd810eeae92b&q=marejaner
Des de diferents àrees els missatges de suport es van fer palesos per les xarxes socials:
“Clàudia i les seves germanes, Cristina i Alexandra, alumnes de l’escola, van fer un projecte molt interessant
sobre “les vacunes i com guanyar els virus” i ens ho volen explicar!! Gràcies, noies, una feina molt bona!!!
#joemquedoacasa #yomequedoencasa #sfuesquedaacasa #totaniràbé ”
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=599904350623009&external_log_id=3a3c9963-bde4-439d8fe6-dd810eeae92b&q=marejaner
També: “Els alumnes de primer van treballar de maneres molt diferents durant tot el confinament! #marejaner
#treballemacasa #covid19”
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=694660891364843&external_log_id=3a3c9963-bde4-439d8fe6-dd810eeae92b&q=marejaner
Així mateix, ja que el nostre centre és enfront del Centre Sociosanitari El Cedre, amb el qual tenim un vincle
molt especial:
“En nom dels/de les alumnes de 1r de primària i de Medi d'Andorra -Formació Andorrana- del Col·legi Mare
Janer, us fem arribar uns dibuixos, en senyal del nostre suport i ànims als padrins/a les padrines i també com
a mostra del nostre valor a l'esforç realitzat els darrers mesos per tots els treballadors/les treballadores del
centre sociosanitari.
✏De seguida vam pensar en vosaltres ja que hem treballat una unitat de programació
relacionada amb l'Andorra d'abans: "L'Andorra dels nostres padrins" amb els/les alumnes de 1r de primària i
volíem animar-vos una mica amb aquest detall, donades les circumstàncies viscudes en el context actual i de
les què, afortunadament, ens en anem sortint mica en mica, gràcies als esforços de totes les persones que
esteu en 1a línia.
✨Desitjant que us agradi, rebeu aquest audiovisual com a mostra del nostre
acompanyament al llarg d'aquests darrers mesos.
Alumnes i mestres de Medi d'Andorra de 1r de
Primària, del Col·legi M. Janer
#marejaner #centressociosanitaris #padrinsdandorra”
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=598768391037650&external_log_id=3a3c9963-bde4-439d8fe6-dd810eeae92b&q=marejaner
Des de l'assignatura de religió de secundària les activitats portades a terme durant el confinament van tenir
l'objectiu d'acostar-se a la realitat que vivíem i aprendre a viure-la des de l'esperança: els alumnes de 1r d'ESO
van crear un videomuntatge amb l'arc de Sant Martí que havien dibuixat amb el #Totaniràbé; els de 2n d'ESO
en van fer un amb les cançons del confinament acompanyats de dibuixos que anaven passant a mesura que
se sentia la música; els de 3r d'ESO van fer un fotomuntatge de tot allò que estaven fent durant el confinament
i els de 4t d'ESO, fotos d'ànims i un vídeo de reflexió sobre la pandèmia.
Com a última activitat del confinament, els alumnes d'I4 van ballar al ritme de la cançó "Inventant un després",
de l'ONCA.
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=279398863375935&external_log_id=3a3c9963-bde4-439d8fe6-dd810eeae92b&q=marejaner
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Ara mateix seguim fent classes via Meet amb els alumnes de les aules confinades:
Alumnes de 2n de primària, classes via Meet
https://www.facebook.com/marejaner/posts/2953165954913501
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