GRÀCIES
NENS I NENES

DE

SANT JUST DESVERN!

Com esteu passant aquest dies?
Són uns dies una mica estranys, no?
Doncs us hem de comunicar...

BONA NOTÍCIA

Després del gran esforç de tothom per intentar aturar el coronavirus, us hem de donar
una bona notícia: PER FI PODREM SORTIR UNA ESTONA AL CARRER!
Serà sota unes normes que pretenen protegir-nos. No podrem fer una trobada amb les
amistats, ni podrem anar als jocs infantils, però sí que podrem notar l’aire i els raigs del
sol a la cara, podrem passejar pel carrer i donar una ullada per veure com està el nostre
barri.
Aquest serà el primer pas, de molts, que a poc a poc ens permetran tornar a l’enyorada
normalitat!

SOU ELS HEROIS I LES HEROÏNES
DEL CONFINAMENT

Haureu observat que tot ha canviat molt les darreres setmanes. Ara per ara, no podeu
anar a l’escola i trobar-vos amb els vostres companys i companyes o fer les activitats
extraescolars que tant us agraden. Ja ho sabem, és una llauna!
Però, sabeu què? Estem molt orgullosos de vosaltres. Ho esteu fent molt bé ja
que esteu ajudant a aturar el coronavirus. Sou els herois i les heroïnes del confinament quedant-vos a casa i realitzant totes les mesures que feu com rentar-vos bé les mans i intentant passar aquests dies el millor possible. I sabem que no és fàcil, però ho esteu fent molt bé. El vostre esforç també ajuda
a fer un pas endavant.
Cada dia que passa fem un pas endavant per poder retrobar-nos i per poder fer tot
allò que ens agrada. Però, alerta!, encara que puguem sortir durant una estona, és molt
important que ens quedem a casa la resta del dia.
Hem de ser forts i fortes. Molts infants i joves com vosaltres ho estan fent arreu del
món. Milers de nens i nenes del planeta, aquest planeta que volem salvar i estimem tant,
estan fent un gran esforç per quedar-se a casa i vèncer el virus.
A Sant Just Desvern, també.

ENS AGRADA VEURE...

• com feu trucades a les persones que estimeu i traieu un somriure a persones que
viuen soles.
• quan sortiu a finestres i balcons per animar a les persones que treballen als hospitals, a les botigues, les que venen, les que treballen al camp per continuar tenint fruita
i verdura, les persones que netegen i desinfecten els carrers, transportistes, policies, ...
tantes i tantes persones que s’esforcen a protegir-nos.
• com participeu en les propostes que ajuden a animar-nos com els magnífics arcs de
Sant Martí que hem vist a molts balcons. Els vostres ànims ens donen molta força per
mirar el futur amb optimisme.
• com internet, les xarxes socials i la tecnologia ajuden a no perdre el contacte amb
els amics i amigues, amb l’escola i permet que sigui més fàcil participar en propostes
conjuntes.
• com ajudeu els pares i mares, a les persones grans que viuen amb vosaltres.
• com els recordeu que no poden sortir de casa, i que si ho fan, han d’anar protegits i
rentar-se molt bé las mans després.
• com de responsables sou, com creixeu sent conscients de com s’han de fer les coses
pel bé de tothom.

L’ESCOLA A CASA

Fa poc que heu començat un nou trimestre a l’escola. En una escola diferent, una escola a casa.
Aquests dies ha canviat la nostra manera d’estudiar. Potser ens costa una miqueta més
fer les feines de l’escola, però no hem de deixar de seguir aprenent i fer allò que ens
proposen els i les nostres mestres. La vostra escola està fent un gran esforç perquè
continuem aprenent i descobrint noves coses.
Hi ha temps de tot durant aquests dies. Temps per jugar, per llegir, per riure, per estar
en família i envoltats de la gent que tant us estima i estimeu.
Temps per aprendre a valorar la salut, la solidaritat, l’amistat... Temps per reflexionar i
compartir.
Us agraïm de debò tot el que feu, sense vosaltres no podríem aconseguir tornar a viure
com abans i gaudir de tot allò que tenim a Sant Just Desvern.

MOLTES GRÀCIES I MOLTS ÀNIMS!
ESTIGUEU ALERTA AMB EL MISSATGE QUE US ENVIARAN D’AQUÍ A POCS DIES ELS
VOSTRES REPRESENTANTS DE L’ESPAI DE PARTICIPACIÓ D’INFANTS I ADOLESCENTS DE
SANT JUST, I TAMBÉ, DES DEL PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT (PEC) ESTAN PREPARANT
UN MUNT DE PROPOSTES I DESCOBERTES!

PD. ENGALANEM BALCONS I FINESTRES AMB MOLT DE COLOR!
GLOBUS, PECES DE ROBA, PLANTES...

