NOTÍCIES FRESQUES D’ESCOLA
GENER 2021

1. Teniu algunes entrades noves al Dia a dia de l’escola: Blog Univers
2. Demà divendres dia 15 sortirem a l’informatiu Btv noticies 73 explicant la
situació de la ventilació a l’escola. A les 13:45h i a les 20.20h
3. Aquest gener s’ha reincorporat a l’escola la Paola, mestra d’anglès, després
d’haver estat mare, i també el Dani, nou mestre a Grans. Benvinguts!
4. Xerrada famílies: Ja tenim data per oferir-vos la xerrada conjunta famílies i
escola ! Serà el dimarts 16 de febrer de 17:30h a 19:00h, de forma
telemàtica. Ens fa molta il.lusió dir-vos que anirà a càrrec de l’

Pascual

Elisenda

, que ens parlarà de Com posar límits de manera amorosa i

ferma alhora.
5. Us fem arribar una altra xerrada interessant que ofereix el Servei de Famíllies
Col·laboradores, entorn la Comunicació No Violenta, que es realitzarà en
format virtual el dimecres 27 de gener a les 18h, cal inscripció abans del 18
de gener al sfc@bcn.cat. La CnV promou el desenvolupament de l’escolta
atenta i l’observació sense judicis, tant per a la resolució de conflictes com
per comunicar-nos amb els infants des d’una manera més empàtica.
6. Recordeu, demà 15 de gener: Pícnic musical al C/ Bailèn organitzat per
l’AFA per afegir-se a la convocatòria d’Eixample Respira.

7. Beques menjador: 2n període obert
L’enllaç per a demanar un ajut de menjador dins del segon període obert, està
actiu al web del Consorci fins al 28/02/21. Tal com s’hi explica:


Un cop finalitzats els períodes de juny i setembre, s’estableix un període obert de presentació de sol·licituds per atendre
situacions sobrevingudes i per a l’alumnat de nova incorporació.

- Situació sobrevinguda que requereixi l'atenció de Serveis Socials
- Unitats familiars que la seva situació econòmica s'hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada.
Aquesta petició ha d’anar acompanyada d’una valoració social.
En aquests casos correspondrà estudiar la nova situació i, en aquest sentit, caldrà que els sol·licitants exposin i acreditin
documentalment els fets causants de la nova situació. Així mateix, caldrà demanar la documentació econòmica corresponent per tal de
determinar els nous rendiments de la unitat familiar.

Desitjant seguir amb les escoles obertes somiem un feliç 2021!

