
PROJECTES EXECUTATS CURS 20-21
Adequació de 4 aules noves per tal de fer front a l'escenari sanitari

per la pandèmia de la COVID-19

Millores estructurals a la façana de l'Edifici de Secretaria i

Administració

Adquisició de 30 dispositius Chromebooks per a l'etapa de

Secundària i Batxillerat

Adquisició de  10 càmeres de gravació i difusió per a la docència

semipresencial

Incorporació d'un sostre plegable al pati d'Educació Infantil

Adequació inicial del Gimnàs de l'escola per generar un espai

polivalent. Fase I (sostres, il·luminació, parets, acondicionament

general)

Reforç del professorat d'Educació Infantil amb la incorporació d'un

Auxiliar Tècnic Educatiu

- Transformació de la Biblioteca en AULA NOVA  1

- Transformació de l'espai MIT en  AULA NOVA 2

- Transformació de l'Aula d'Informàtica d'ESO en  AULA NOVA 3

- Transformació de l'Aula de Robòtica en NOU ESPAI-Aula Educació

Infantil

La proximitat amb les famílies i les seves necessitats ens mostra també altres espais de millora que

estam estudiant i volem prioritzar: menjador, banys del pati, infraestructura tecnològica, trajecte

cap a l'escola virtual, etc. Hi estam fent feina.

Les dificultats de la pandèmia hi són - no ho negarem-  però les famílies i el seu suport són una

constant que ens acompanya en la feina diària. 

Gràcies per la vostra col·laboració

UN PROJECTE COMÚ. FEIM EQUIP.

AECOM. SUMAM PER LA QUALITAT EDUCATIVA. 
Amb les aportacions voluntàries a AECOM  (Associació dAjuda a l'Acció Educativa i Cultural del

Bisbat de Mallorca)  les famílies contribuïu a la millora constant del nostre projecte educatiu. El món

de l'educació està sotmès a innovacions constants i les escoles diocesanes han demostrat la seva

capacitat per ser un referent en  innovació educativa i educació integral de l'alumnat. La vostra

col·laboració resulta imprescindible i ens ajuda a sumar energies en temps de molta complexitat.
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