NOTÍCIES FRESQUES D’ESCOLA
JUNY 2021

1. PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA:
@ Assignacions: Ja ha sortit el llistat definitiu pel curs 21-22: LINK ALS LLISTATS
@ Dates Matriculació presencial al centre: 14 al 18 de juny. En breu la info de
com fer-ho estarà penjada al web.

2. AJUTS MENJADOR CURS 21-22:
Recordeu que és SOL.LICITUD TELEMÀTICA i cal portar el resguard imprès i SIGNAT
a l’escola. El podeu entregar a Secretaria o a la Maite.
Full informatiu de la convocatòria: LINK CATALÀ LINK CASTELLÀ
Accés al FORMULARI (fins el 18 de juny)
Més INFO
Necessitareu: l’IDALU (o RALC, identificador), el número de mòbil i una adreça
de correu@ .

3. EXTRAESCOLARS I VIU:
Dilluns 7: inici del CASALET i inici a les preinscripcions per les EXTRAESCOLARS 21-22
Dilluns 21: últim dia d’extraescolars
Dilluns 28: inici del CASAL i inici de les COLÒNIES!

4. XERRADA GÈNERE:
Dimarts 8 de juny:
“La sexualitat travessa les nostres vides”.
Xerrada organitzada per la Comissió de Gènere
de l’AFA.

5.AFA:
VOTA ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS!!
Com sabeu hem arribat a la fase final!
Podem votar el projecte de la plaça
Lennon del 10 al 20 de juny!
Enllaç a DECIDIM BARCELONA
Recordeu registrar-vos-hi per poder votar!

6. AFA - MOBILITZACIONS:
L’AFA participa en un estudi organitzat per la Revolta Escolar juntament amb la

Universitat de Barcelona i l’UAB sobre la contaminació ambiental i acústica i la
seguretat dels entorns escolars. Famílies, si us plau, us demanem que contesteu
aquesta enquesta de menys de 5 minuts:
ENQUESTA REVOLTA ESCOLAR

7. REDIBUIXAR BARCELONA:
No us perdeu la història: ISGLOBAL Redibuixar Barcelona

8. COMIAT DEL CURS:
Ens agrada poder-nos acomiadar… COMIAT JUNY

9. PROJECTES INTERESSANTS:
REBOST SOLIDARI DE GRÀCIA
BANC DE RECURSOS

10. CONTES CANTATS:
Us presentem l’estrena de la cantata “Unes colònies inesperades!” fruit del
projecte CONTES CANTATS, que aquest any ha pres un nou format de vídeo
muntatge per poder concloure la feina que els nens i nenes de 4t van començar
a 3r. Es tracta de la creació d’una cantata col.laborativa entre tres escoles del
barri, aquest any: Jujol, Nou Patufet i L’Univers. Nens i nenes han creat els textos,
les lletres de les cançons, els diorames i coreografies, i en Luís Meseguer ha fet la
música i orquestració de les cançons.

11. S’ACABA EL CURS:
Acabem el curs amb l’escola oberta.
Hem tingut 5 grups confinats al 1r trimestre, 3 grups al 2n trimestre i 1 a l’últim
trimestre. Tots els dubtes i pors d’inici de curs s’han anat esvaint i estem contentes
de com ha anat el curs 2020-21. Ara ja preparem motors pel curs vinent, però
volíem dir-vos a tots i totes:

MOLTES GRÀCIES PER FER-HO POSSIBLE!!!!

… i que passi
el que passi
fem junts el
camí…

Creació del grup de 6è
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l’artista indi Daku.
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