
NOTÍCIES FRESQUES D’ESCOLA
ABRIL 2021

1. NOTÍCIES FRESQUES a la web: estrenem pestanya de Notícies fresques a la
web, així sempre que vulgueu les tindreu a mà per consultar-les:
https://escolaunivers.cat

2. El BENESTAR a l’ UNIVERS: us deixem aquí l’enllaç al material que hem elaborat
per compartir-vos i que també penjarem a la web ben aviat: EL BENESTAR A
L'UNIVERS- Presentació

3. Mural del 8M: gràcies a les col.laboracions de tothom hem pogut construir
aquest padlet tan interessant: Padlet 8 M gràcies!

4. SANT JORDI:
** Us deixem la ja tradicional Guia de lectura de Sant Jordi elaborada pel
Seminari de Biblioteques de Gràcia, així com un parell de guies molt interessants:
El Garbell (Primavera 2021) i Sant Jordi 2021

** La diada de Sant Jordi els nens i nenes de 6è vendran roses i punts de llibre
que estan fent a l’aula ( 8:30h a 9:30h i de 16:00h a 17:00), i les famílies de 6è
també munten paradeta de llibres ... acosteu-vos-hi!

5. Aquest trimestre s’han incorporat a l’escola tres famílies noves, a 1r, 3r i 4t:
Benvingudes!!

6. JARDÍ DEL DILENCI: Els infants de 1r han anat aquesta setmana al Jardí del
Silenci (C/ Encarnació), on els hi han explicat l’espai i d’on han sortit amb unes
plantes que plantaran a les jardineres de l’atri i que ells i elles es cuidaran d’anar
regar i cuidant. Gràcies Jardí i Comissió Verda!

https://escolaunivers.cat
https://www.canva.com/design/DAERoE-VIAY/-vNaLkc-Awhz7tHAatvnVQ/view?utm_content=DAERoE-VIAY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAERoE-VIAY/-vNaLkc-Awhz7tHAatvnVQ/view?utm_content=DAERoE-VIAY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://padlet.com/a8066504/2qsmihk2b3l4s2ao
https://drive.google.com/file/d/12fpWp7BQGwhHkvhi4C2V0gg-HWJk-5X_/view
https://www.rosasensat.org/wp-content/uploads/2021/04/GARBELL-PRIMAVERA.pdf
https://drive.google.com/file/d/1iH6SH2SlR1zoJ54lY7vkyijJenKWwGjx/view?usp=sharing


7. AFA: COMUNICACIÓ i MOBILITZACIONS:
** èxit de la proposta de transformació de la Plaça Lennon: passem a la següent
fase dels Pressupostos Participatius de Barcelona. Al twitter de l'AFA  hi ha
informació actualitzada:
https://twitter.com/afaunivers/status/1381322871075667980?s=12 De passada
podeu fer-vos-en seguidors!

** Posada en marxa de manera conjunta Escola-AFA per al Pla triennal de
Sostenibilitat.

8. AFA: MIGDIA: En breu farem arribar a les famílies una ENQUESTA per recollir
valoracions sobre el Temps de migdia, escoltar i recollir interessos, propostes i
inquietuds... Hem començat a degustar i a gaudir els menús d'estiu!

9. AFA: CASALS I COLÒNIES: Aquest mes s’obren les inscripcions i sol.licituds d’ajut
a les activitats d’estiu (Casals i colònies)
Inscripcions: Inici 24 d'abril: Inscripcions
Ajuts: Per poder sol·licitar-lo abans cal haver fet la inscripció a l’enllaç anterior. El
període d'inscripció per a les famílies que sol·licitin un ajut econòmic és de
dissabte 24 d'abril a divendres 21 de maig de 2021:
https://vacances.barcelona.cat/ca/ajuts-a-les-families
Rebreu més informació properament.

10. CONSELL ESCOLAR: el proper dia 20 es reuneix el Consell Escolar.

11. BONS VEÏNS: el senyor Ponsa del C/ Bailèn ens ha fet arribar imatges fetes des
de casa seva del procés de construcció de l’edifici de l’escola, així com alguna
curiositat sobre la nostra ubicació. Els grups de 2n ho aprofitaran pels seus
projectes sobre arquitectura i avantpassats !

https://twitter.com/afaunivers/status/1381322871075667980?s=12
https://vacances.barcelona.cat/ca/inscripcions
https://vacances.barcelona.cat/ca/ajuts-a-les-families

