Diaris del confinament
Què s’ha fet al FP durant el confinament?
Recull d'activitats dutes a terme a formació professional durant el confinament del 13 de març i fins
avui i també en relació amb els fets viscuts relatius al coronavirus
Durant aquest temps hi ha hagut diferents iniciatives per mantenir l’interès dels alumnes en línia i
també per mantenir-los emocionalment positius.
Tot seguit trobareu algunes de les activitats:

1. Mou-te encara que estiguis a casa
El professor d’educació física del centre penjava cada setmana un vídeo amb exercicis que els alumnes
i professors podien seguir virtualment des de casa. Ho feia amb tota mena de materials i estris que
tothom té a casa.
Us adjuntem un d’aquests vídeos.
Mou-te

2. La festa de graduació dels alumnes
En acabar el curs escolar 2019-2020, no es podia celebrar la tradicional festa de lliurament de diplomes
convidant els familiars, com sempre s’ha fet. Es va fer un format dividit per branques.
Els professors d’SML van fer un vídeo de record per als alumnes de final de formació.
VIDEO Graduació 2020.mp4
3. Activitat de la UNESCO: “El aprendizaje nunca se detiene. Learning never stops”
La professora de biologia del centre, va participar en una activitat de la UNESCO creant i compartint el
vídeo següent amb les escoles associades. Hi explica les diferents formes que hem fet servir per
mantenir en línia l’interès per a les classes amb els alumnes.
#Learningneverstops.mp4
4. Maquillatge a la branca d’estètica, cosmètica i perfumeria
Les alumnes d’ECP van fer uns tutorials de maquillatge i manicura.
Són uns tutorials adreçats als alumnes per aixecar l’ànim en època de confinament.
Tutorial Maquillatge DIANA
Tutorial Manicura DIANA

5. Projectes de microinformàtica: Comú d’Encamp, Institut d’Estudis Andorrans, El Cedre
Amb el professors del departament de MICRO, van fer programacions de webs i programacions d’apps.
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Es va fer amb entitats sense ànims de lucre.
MICRO2 - Projecte D'empresa 19/20

6. Còmics en llengua francesa
A l’assignatura de llengua francesa, els professors van optar per fer un “joc de preguntes i respostes
pedagògic” de l’associació Cartooning for peace, que és una exposició de dibuixos virtuals que tracten
amb un cert humor el tema del coronavirus.
https://www.cartooningforpeace.org/projetseducatifs/cartoonavirus/

7. Activitats de l’espai de tutoria
La psicopedagoga del centre va proposar diferents activitats per ajudar els professors i particularment
els tutors en l’acompanyament dels alumnes.
Es van fer activitats interactives i telemàtiques, en què es tractaven l’empatia, l’expressió positiva
de les emocions, la resiliència, l’expressió amb un mural, la identificació de les emocions i el
diari de confinament.

8. Emocions històriques en català
Es va proposar als alumnes de fer un diari del confinament: “Àlbum històric del confinament del 2020
a Andorra”. D’aquesta manera compartien experiències, emocions, sensacions.
El projecte té dos parts diferenciades:
Reivindicar el paper de balcons i finestres durant la quarantena.
Mostrar la realitat confinada dins de casa.
L’objectiu que es va buscar eren les mirades particulars i les vivències personals i fer un àlbum de
fotografies històriques d’aquells moments.
Cada foto està acompanyada d’un petit text en què l’alumne/a explica el sentiment o l’emoció del que
ha volgut captar.
També es van recollir textos en què els joves manifestaven el que sentien.
Diari d'un confinament COVID 19 ECP 2Diari d'un confinament COVID 19 ECP 2
Àlbum Històric FOTOGRAFIES.docx
NOTÍCIA ANUNCIAR PROJECTE.pdf
Fotografies i descripció CONFINAMENT.docx

Vídeo del curs passat de l’assignatura de llengua catalana en el qual una alumna exposa les relacions
personals en el període de confinament.
Relacions personals en període de confinament
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9. L’economia circular
La Sra. Lydia Magallón va presentar les tres R: reciclar, reduir i reutilitzar.
Des de la seva botiga ens explica diferents “trucs” que ens ajuden a reciclar, com hem de separar
alguns materials i com podem evitar produir residus.
Presenta l’economia circular com un bé per al planeta i també per a nosaltres mateixos.
L'economia circular
10. Recomanacions de la Comissió de Comunicació del Centre de Formació Professional
Al començament del confinament els professors van enviar el missatge “Queda’t a casa” amb aquest
vídeo.
QUEDA'T A CASA.mp4
La Comissió de Comunicació va fer aquest vídeo en què hi ha un recull de les recomanacions que fa
el Ministeri de Salut per tal de complir totes aquestes mesures.
video covid hall.mp4
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