NOTÍCIES FRESQUES D’ESCOLA
OCTUBRE 2021

1. VAGA: Aquest dijous 28 d’octubre hi ha convocada una vaga per la situació laboral
actual del col·lectiu interí docent i laboral d’Educació. A l’escola la secundaran 2 o 3
persones, per aquest motiu no afectarà a les ràtios ni horaris habituals de l’escola.

2.

FERRAN :

Vam compartir amb els infants i amb vosaltres

la pèrdua d’en Ferran, i el volem recordar també aquí. Les
vostres paraules ens han ajudat a païr la notícia, i la família
ens ha fet arribar també un agraïment per vosaltres i els nens i
nenes. La setmana vinent farem un acte intern de comiat
amb els nens i nenes de Primària.

3.

ELECCIONS CONSELL ESCOLAR

: El 2 de novembre començarà el procés per

renovar diversos membres del Consell Escolar: 2 famílies, 1 mestra i el PAS. Penjarem el
cens de totes vosaltres per tal que us pugueu localitzar i pugueu votar. Formar part del
Consell és una experiència molt enriquidora i us animem a presentar-vos-hi com a
candidats/ candidates per tal de poder construir escola desde més endins. Ben aviat
rebreu la informació. Us podem avançar, però, algunes dates:
. últim dia per presentar les vostres candidatures: DIMECRES 17 de novembre
. dia de les votacions: DIJOUS 25 de novembre.

4.

ESCOLES + SOSTENIBLES:

Aquest curs seguim formant part de la xarxa d’Escoles + Sostenibles de Barcelona:
. Iniciem un Pla triennal de sostenibilitat, amb objectius consensuats amb infants, mestres
i famílies del Grup de Treball d’E+S. Al iniciar aquest Pla Triennal l’Ajuntament ens va
convidar a l’acte de signatura al Consell de Cent de Barcelona, on l’Elna i en Manel de
Grans van recollir, a part d’una olivera, la placa d’escola col.laboradora amb la
sostenibilitat. També la Mariona, mare de l’escola, va parlar del paper de les famílies
dins l’escola pública i en concret dins de L’Univers, moltes gràcies
per les teves paraules!
Mostra de l'acte al Consell de Cent
. Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021:
Aquest any Barcelona és la capital munidial de l’Alimentació
Sostenible i al nostre voltant podem veure i participoar en un munt
d’activitats sobre el tema. Des de la Comunitat de Grans hem
començat a endinsar-nos-hi i estem descobrint i aprenent moltes
coses interessants: Alimentació sostenible

5. Desde l’AFA:
. La tarda verda: Des de l’AFA ens volem posar a treballar pel verd de l’escola. Com
l’any passat, a l’escola estem organitzant una tarda de jardinatge de començament de
curs, per posar una mica d’ordre, treure males herbes, podar, regar… Si us agrada el
verd és la vostra oportunitat! Ens veiem divendres 5 de novembre a les 17:00h. Porteu
guants i eines!
. L’assemblea del passat dia 21 va anar molt bé: entre altres coses vam aprovar les
memòries, els fulls de ruta i el pressupost; vam compartir informacions del Consell Escolar
i vam compartir idees i propostes de les comissions.
. Xarxa Ecofeminista de l’Univers: A l’Assemblea també va quedar presentada la Xarxa
ecofeminista de l’Univers. Així, les comissions de Participació, Gènere i diversitat,
Mobilitzacions i Inclusió, ens impliquem en una dinàmica conjunta de treball cooperatiu
per reforçar els nostres objectius. En companyia sempre és tot millor… T’hi apuntes?
. Migdia i Participació: Què necessitem? dues de les comissions aprofitem aquestes N. F.
per compartir els àmbits de treball actual, les tasques que s’estan tirant endavant i
algunes necessitats concretes: Us animeu a col.laborar-hi o a aportar-ne de noves?
PARTICIPACIÓ
TEMPS DE MIGDIA
. Temps de MIGDIA: El proper dijous 11 de novembre ( 18:30h ) Viu i la Comissió
organitzarem una reunió virtual per presentar el funcionament i el format del Temps de
Migdia. Aviat rebreu l’enllaç i l’ordre del dia.
. Presentació de l’AFA: En breu també farem una trobada per explicar-vos en viu i en
directe què fem i com ens organitzem a l’AFA.
. Si voleu resoldre dubtes, apuntar-vos a alguna comissió, compartir idees, fer
propostes… ens podeu escriure a coordinadora@afaunivers.cat

6. ECONOMIA:

. Inici pagaments quota anual: Us recordem que aviat es faran els cobraments de la
quota de material i sortides ( correus del 19 i 22 d’octubre) .
. Beques menjador: Fins el 30 de novembre estem dins el període obert per demanar
Beca menjador Informació Ajuts menjador

7. COSES

BONIQUES:

. Us fem arribar aquesta iniciativa d’una família de l’escola: BCN & Kids Gràcies
per compartir-ho!
. Projecte de dansa a 5è “Quin gest necessitem avui?”: el grup de 5è estan
participant en aquest projecte coordinat per tres companyies de dansa, una de França,
l’altra de Mallorca i Moveo, d’una família de l’escola.

8. INTERESSANT:
Per si no el coneixeu, us fem arribar el link al Diari de l’Educació, amb articles molt
interessants i diversos.

