NOTÍCIES FRESQUES D’ESCOLA
FEBRER 2021
1. 
CARNAVAL: Recordeu que aquest DIVENDRES 12 és Carnaval i tot s’hi val! Nenes i
nens poden venir disfressats del que vulguin i durant el dia hi haurà diferents
“passarel·les”, balls i teatres per fer la festa ben divertida ( aquest any interna…) Estem
ben atentes a les consignes de Carnestoltes! Recordeu també que el 15 de febrer és dia
de lliure disposició i l’escola estarà tancada. ( També hi estaran fent la desinfecció
posterior a la jornada electoral del 14 F, ja que som centre electoral).

2. PORTES

OBERTES 2021: Aviat farem les Portes Obertes telemàtiques de cara a les

famílies que volen entrar a formar part de L’Univers el curs vinent. Tota la informació:
Portes Obertes
3. PREINSCRIPCIÓ

pel curs 2021-22
: Recordeu fer-nos saber si teniu fills o filles que

hàgin de començar P3 a l’escola o algun canvi previst ( domicili …). Preinscripció: del
15 al 24 de març.

4. XERRADA

ELISENDA PASQUAL : El dimarts 16 de Febrer de 17:30h a 19h. tindrem

la sort de poder escoltar la xerrada “Posem límits amb amor i respecte” , que prepara
per nosaltres (famílies, mestres, monitores i tota la comunitat)

l’Elisenda Pasqual,

psicòloga i psicoterapeuta. Quedarà enregistrada i estarà uns dies al canal de
l’Elisenda. Xerrada organitzada per l’AFA i l’escola. El link de Zoom per dimarts 16:
https://us02web.zoom.us/j/89679830198?pwd=TjBkMGpMRkpJY3Fmck1zNlNoNytUUT09
Meeting ID: 896 7983 0198 // Passcode: 454712

5. LA

COVID 19 A LES ESCOLES
: Us deixem el link a l’enregistrament d’una xerrada

molt aclaridora sobre la Covid 19 a les escoles, a càrrec de Cesca Ribas, del Grup de
recerca de la UPC i BIOCOM-SC. Per entendre com funciona i què podem fer a casa i a
l’escola : 
La Covid-19 a les escoles
Lligat a aquesta xerrada us passem l’enllaç a la notícia de BTV sobre la VENTILACIÓ a
l’escola : Ventilació Univers- BTV

6. CONFINAMENT

P5 B:

Des d’aquí aprofitem per fer arribar abraçades a Les

Marmotes de P5 B i a la Lurdes, la seva tutora, confinades des d’avui dilluns.
7. AUTOMOSTRES COMUNITAT EDUCATIVA: També fer-vos saber que aquesta
setmana realitzarem les automostres PCR del Departament per a mestres, monitores,
PAS, cuineres i feineres de l’escola.

AFA:
8. 
EIXAMPLE RESPIRA: Divendres dia 12 tornem a tallar el carrer! Ja hi ha més
de 30 escoles implicades per uns entorns més segurs i saludables.
Info: 
Revolta escolar / Tall del 15 de gener a BTV
9. Propera ASSEMBLEA 
Virtual: dc 3 de març.

10.FUTBOL

BOTONS: Tenim un nou joc a l’escola!

Button Maker BCN ha regalat a

l’escola un taulell de Futbol botons, amb totes les fitxes i el reglament. Gràcies Enric!
Futbol botons- L'Orígen

11.DENIP
: El passat 30 de gener va ser el Dia Escolar de la No Violència i la Pau, a
l’escola vam fer algunes activitats per tenir present aquest tema.
12. Dia

Internacional de la Nena i la Dona en la Ciència- 11F:

Us convidem a fer una ullada a aquest vídeo: No More Matildas
13. CRÉIXER

EN FAMÍLIA: “Programa de Tallers pensats per

fonamentar el concepte

de parentalitat positiva, dirigit a orientar, reforçar i donar eines a les famílies per exercir
el seu paper educatiu, amb l’objectiu de potenciar el reconeixement i la confiança en
les pròpies capacitats dels progenitors i la millora del seu benestar” Us adjuntem el tríptic
del programa i us convidem a visitar la pàgina web “Créixer en família”, on trobareu
tota la informació del programa, un Calaix de recursos útils per a les famílies i el material
didàctic Guies per a les dinamitzadores i els dinamitzadors.

14. ENTRADA

P4 i P5:Famílies, més d’un dia ens ha sonat l’alarma perquè algú surt

per Quevedo quan ja no hi ha la Rosa, la conserge, vigilem! Intentem també ser
puntuals a l’arribada, i al carrer mantenir els dos grups de P4 i P5 separats . Quan un
nivell està pujant l’altre s’ha d’esperar el seu torn. Gràcies!

