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Enllaç a la reunió

Situació entrades de les dues seus

Poques novetats, hem contactat amb els informadors COVID de les barriades, però només
poden informar, poca capacitat d’actuació. Hi ha hagut queixes d’algun veïnat del carrer
Monti-sion, s’han fet les pertinents reflexions amb l’alumnat però la policia no fa acte de
presència.

Respecte a Son Moix s’han penjat rètols informatius. Algunes famílies s’han adreçat al centre
per expressar la seva sorpresa per la falta de consciència d’algunes famílies. Posam en
marxa mesures més contundents?

Ventilació de les aules, qualitat de l'aire

Ja portam dos mesos amb els mesuradors de CO2. la realitat és que podem mantenir les
finestres tancades no més de ½ hora a Son Moix, a Palma ni això. No ha estat necessari fer
sortir els alumnes més que en algun moment puntual.

S’ha canviat el moment de ventilació a la franja de l’horabaixa, per poder obrir els sistemes
de calefacció unes hores el matí i entrar a les aules amb certa escalfor. S’ha notat molt.

Seguiment casos COVID

Situació molt còmoda. Seguim sense cap contagi confirmat dins el centre. Actualment
l’assistència a les classes és molt regular i normal, tant per part de l’alumnat com del
professorat.

Seguim amb les complicacions que generen les mesures de protecció, especialment amb els
símptomes compatibles.

Projecte nou edifici

El projecte del nou edifici compta ja amb l’autorització de la Cúria de Roma i també de la
Santa Seu. Hem signat un contracte amb Aguirre Newman qui farà de Project Manager tant
de l’obra del col·legi com de les instal·lacions de la nova Comunitat SJ.
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https://meet.google.com/hne-dhkg-mjj?hs=122&authuser=0


Les reunions i tasques de coordinació s’han incrementat notablement

Pastoral

Confirmacions: tot posposat fins després de Pasqua.

Celebracions d’inici de Quaresma dins les aules amb la participació dels tutors (Dimecres de
Cendra)

Carnaval diferent però molt viscut. La llàstima una vegada més és no poder-ho compartir
amb les famílies al no comptar amb l’autorització de les mateixes per la LOPD.

Molt bona rebuda de la catequesi de 1a Comunió, hem fet un article per Educsi i s’ha
compartit la iniciativa amb altres centres.

Ciutadania Global

La Companyia de Jesús ens ha fet arribar el seu darrer document, Ciutadania Global. En
resum, el document assenyala com han de ser les polítiques directives i pedagògiques d’un
centre de la Companyia de Jesús per tal de fer front a la seva missió apostòlica. És un
document potent, que requereix d’una anàlisi en calma. Actualment tant l’Equip Directiu com
la CCP l’està treballant, després passarà als equips docents. Ens crida a reformular moltes de
les dinàmiques històriques d’un centre com Monti-sion, tasca gens senzilla.

Procés d’escolarització

A l’espera de la publicació de les instruccions.

Les reunions informatives, així com les jornades de portes obertes es faran online si no
canvia la situació.

Crida l’atenció l’elevat nombre d’alumnes que tenen intenció de cursar un any a l’estranger.

https://educacionjesuitas.org/catequesis-con-filtros-pastoral-en-tiempos-del-covid/
https://drive.google.com/file/d/1pmi0uzWcn4yJcoAVfCZYe5raZWA4hKO0/view?usp=sharing

