Diaris de la pandèmia de l’Escola Andorrana de segona ensenyança d’Encamp

L’Escola Andorrana de segona ensenyança d’Encamp s’ha adaptat, com tothom, per poder
seguir treballant durant el confinament. L’objectiu ha estat sempre atendre les necessitats
acadèmiques i emocionals de l’alumne de la manera més efectiva.
Les classes en línia han estat una gran eina durant el confinament per poder seguir amb una
certa “normalitat” l’aprenentatge per part dels alumnes. Tenim la sort que la majoria dels nostres
estudiants tenen dispositius propis i connexió a Internet. Per als que no en tenien, el Ministeri
d’Educació i Ensenyament Superior els va proporcionar un dispositiu i Andorra Telecom els va
donar connexió a Internet. Per tant, podem dir que estàvem connectats amb més del 95% del
nostre alumnat de forma permanent, fet que va ajudar a millorar la relació i el treball durant el
període confinament.
Tot l’equip del centre i els alumnes vam crear una nova forma de fer comunitat. Els alumnes
estaven connectats gran part del dia amb els professors i tutors. La part emocional ha estat la
que més ens ha preocupat durant tota la pandèmia; volíem assegurar-nos que els alumnes
estaven de la millor manera possible en tot moment. Per aquesta raó, sempre els hem escoltat i
també hem fet activitats per via telemàtica una mica diferents per treballar aquesta part
emocional. A continuació, en descrivim alguns exemples.
Vam celebrar la Diada de Sant Jordi fent lectures de la llegenda de Sant Jordi i després vam fer
un vídeo. Per veure el vídeo ‟Un Sant Jordi diferent” podeu clicar en l’enllaç següent:
https://youtu.be/vCl2xzgwO2o .
Algunes tutories van preparar vídeos musicals per mostrar la seva força durant el confinament.
La classe de 4t A va preparar el vídeo ‟Resistiré” (vegeu el vídeo a l’enllaç següent:
https://www.facebook.com/100004668221343/videos/1624962704335988/).
La classe de 1r A va preparar, també, aquest altre vídeo, que podeu veure a l’enllaç següent:
https://www.facebook.com/100004668221343/videos/1594521110713481/.
També vam voler donar un aire de normalitat duent a terme totes les activitats que habitualment
fem durant el curs. Com que els alumnes nous no podien venir a visitar el centre de forma
presencial, vam gravar un vídeo de visita virtual amb una càlida benvinguda de la directora del
centre (vegeu el vídeo de la visita virtual del centre a l’enllaç següent:
https://youtu.be/2gsGjGUyQt0).
Com cada any, a final de curs, vam celebrar la graduació dels alumnes de 4t i vam fer una
reproducció en continu de l’acte per a tothom que volgués compartir-ho
(vegeu el vídeo de la graduació dels alumnes de quart a l’enllaç
següent: https://www.facebook.com/100004668221343/videos/1625830887582503/).
Finalment, també hem estat solidaris i la nostra Comissió de Joves Científics va fer un Tik-Tok
per anunciar que farien la donació del premi de Trobada de les Ciències al fons solidari contra la
COVID-19.
(vegeu el vídeo dels Joves Científics a l’enllaç següent:
https://www.facebook.com/100004668221343/videos/1625768454255413/).
A més, vam posar en marxa una iniciativa anomenada ‟Cartes als avis”, una proposta oberta a
tothom i que va consistir a fer arribar cartes i dibuixos als padrins que es trobaven confinats. Els
voluntaris de la Creu Roja es van encarregar de fer-les arribar a les residències i de llegir-les als
avis.
(vegeu la iniciativa a l’enllaç següent:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.andorradifusio.ad%2Fnoticies%2Fcartesdonar-anims-padrins-padrines-confinats%3Ffbclid%3DIwAR2a7sr-lwF6ola_p4BYJ4Ko83FNz5DtBz4piXZMfFPTpSjkKQcOIxMV9o&h=AT0bcolg_PFBGcacqNBQ959Ha6XL3MTJJuFUKd1p_
P1Y5H65v-hGgcs-pot82WoBlZKlapKc59uGFQdz0BSTcvBJ011TZc4JhsreHFMJi3Yte_Fq-

N7aycp5Oiwwz4zT&__tn__=HR&c[0]=AT3hdsNbxzZYfp8Fhvcr4GgAT_g1Jwna36_e68WhPaL0mD3yAWLnt3jymOe85RmQ_
NbdGexQD4CTQFmkefC2x9meydyff6Uc7ovdp9a_wPbY6YfrOR27_bqqmye17iTZB708Yza7D1peSGxcsRS
8haeqA).
Aquestes són algunes de les activitats que hem anat fent durant el confinament i que continuem
fent durant aquest curs, en què hem de conviure amb l’ensenyament presencial i els
confinaments selectius que es van produint.

