NOTÍCIES FRESQUES D’ESCOLA
MAIG 2021

1. DIES ESPECIALS:
MAIG: festius: divendres 21(lliure disposició) i dilluns 24 (2a Pasqua)
JUNY: Jornada intensiva del 7 al 22 de juny, horari marc de 9 a 13:00h. VIU i l’AFA
organitzen el Casalet, que cobreix l’horari fins les 16:30h
Horari marc de les diferents OPCIONS:
- no dinar escola: 9h a 13:00h

LINK INFO CASALET I CASAL

- matí + dinar: 9h a 15:00h
- matí + dinar + Casalet: 9h a 16:30h

LINK al CALENDARI WEB

Amb opció d’acollida matinal i de tarda.

2. DIA INTERNACIONAL CONTRA L’ASSETJAMENT:
Entrevista a l’Agnès a Radio 4, per parlar de les eines de prevenció contra l’assetjament
escolar: En directe a Radio 4

3. TRANSFORMEM ELS PATIS - Webinar:
Col.laboració de l’escola compartint l’experiència del procés iniciat per la
transformació del pati amb la participació dels infants: Formació virtual - Patis

4. CONFINAMENT:
Des d’aquí enviem molta energia al grup de 4t, confinats fins dissabte. Petons!

5.AFA:
BICICLETADA: Divendres 7 de maig: en sortir de l'escola ens trobem al
carrer Bailèn per un entorn més verd! Tallarem el carrer i farem una
bicicletada reivindicativa conjuntament amb altres escoles del barri (9
Graons, Sagrada Família, Fructuós Gelabert i Claret)

ASSEMBLEA: dimarts 11 de maig, 21:30h, per Jitsi. Mobilitzacions,
Migdia, Consell Escolar, Extraescolars… i les notícies sobre els medidors
de contaminació al voltant de l’escola.

6. JARDÍ DEL SILENCI: Ja heu passat pel Dia a dia de l’escola? 1r al Jardí del Silenci

7. TENIM UNA PLANTA PER TU:
Divendres 7 de maig: Paradeta de les nenes i nens de 6è de PLANTES
i MANUALITATS: per omplir de verd els balcons de casa i col.laborar a
financiar el seu final de curs.

8. VIU: Durant el mes de maig l'equip de monitores i monitors de l'escola està treballant
tot preparant el casalet, el casal i les colònies. Us informem que l'eix d'animació del
Casalet serà DESCONFINART, l'art que mira el desconfinament. L'eix d'animació del
Casal d'enguany serà la CULTURA POPULART, la unió entre l'art i la cultura popular de
Gràcia. I l'eix d'animació de les colònies... Shhhhhtt! Encara és un secret!

LINK CASAL I CASALET
9.LEGOS I DUPLOS:
Teniu peces de construccions Lego o Duplo i a les vostres filles i fills ja no
els fan peça? Si els hi voleu donar una segona vida a l’escola seran molt
ben rebudes!

10. CONSELL ESCOLAR: Es van tractar els següents punts:
. Preinscripció i sol.licituds a l’escola
. Avaluacions docents
. Formació de Pràctiques restauratives per Equips Directius del barri.
. Infants i mestres nous
. Informacions diverses

11. MESURADORS DE CONTAMINACIÓ:
AFA i escola estem col.laborant per mesurar els nivells de contaminació del voltant de
l’escola, juntament amb ISGlobal. Es prenen dades de PM2,5 i Nox que es compartiran a
l’Assemblea de l’AFA.

12. CANÇÓ DE LA SETMANA:
Ara que ja estem a la primavera acabem les Notícies amb la Cançó de la setmana que
ha triat 3r A: CELEBRATION- Song around the World
Per començar el cap de setmana amb energia!

