NOTÍCIES FRESQUES D’ESCOLA
MARÇ 2021

1
.SÍLVIA: 
Aquest diumenge 7 de març fa un any que ens va deixar la nostra estimada
Sílvia. Pensem en ella i en els bons moments que ens va regalar.

2. 
8 de MARÇ : Recordeu: PADLET col.laboratiu del 8M : Hi trobareu recursos i
espai on poder dir-hi la vostra.

3.PREINSCRIPCIÓ

pel curs 2021-22
:

Dates per fer la sol.licitud telemàtica : del 15 al 24 de març.
Secundària: del 17 al 24 de març. ( Tingueu en compte les adscripcions!)
Tota la informació: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici /Consorci- Preinscripció

4. 
ELS LÍMITS: Us deixem el link de la xerrada tan meravellosa que va fer l’Elisenda
Pascual per totes nosaltres sobre com posar límits de manera amorosa i ferma:
https://youtu.be/dR7pOd9J1Q0 ( vídeo YouTube)
També ens va fer arribar aquest article i els accessos a les seves xarxes socials:
https://www.cursoscrianzarespetuosa.com/blog/limites-sin-amenazas-ni-chantajes
Ig: https://bit.ly/3ptYwPp
Fbk: https://bit.ly/31SzmzZ

5
.
AFA
:
. Afa i Escola estem treballant al voltant del tema de la contaminació de l'aire, de la mà
del programa de divulgació científica i ciencia ciudadana de ISGlobal.
. El grup de Pacificació de l'AFA va presentar una proposta de reforma de la plaça
Romaní al districte a través de la plataforma Dedicim Barcelona i des de 22 de març la
podreu votar a :
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/3768/proposals/17995

. L'AFA seguim a la #revoltaescolar. El proper tall del carrer Bailen serà el dia 12 de març.
. Aquest mes es cobrarà la quota de l'AFA a les famílies.
. Des de les comissions i grups de treball de l'Univers us animem a implicar-vos a l'AFA,
per sumar idees i força a totes les coses que fem i volem fer. Podeu escriure a
coordinadora@afaunivers.cat

6. 
DEBAT online
: "Cos i ficció. Autoestima i hipersexualització en infants i joves"
Quan? dimarts 9 de març a les 18h
On? https://www.youtube.com/formacioafesenxarxasantcugat
Organitza: Escoles Coeducatives / Recomanació de la Comissió de Gènere de l’AFA
Vols saber-ne més?:COS i FICCIÓ
Cos i ficció/ Dossier per families : DOSSIER FAMÍLIES

7. CONFINAMENT

1 B: Des d’aquí aprofitem per fer arribar abraçades als Dofins de

1r B i a la Melània, la seva tutora, confinades fins dijous vinent.
8. VACUNACIÓ COMUNITAT EDUCATIVA: També fer-vos saber que aquestes setmanes
s’està vacunant de manera voluntària els membres de la comunitat educativa que van
rebent l’avís desde Salut.

