NOTÍCIES FRESQUES D’ESCOLA
SETEMBRE 2021
1. NOU EQUIP: Us tornem a compartir les cares del nostre estimat EQUIP HUMÀ dins les

seves bombolles… desitgem poder-les petar ben aviat! FOTOS EQUIP EDUCATIU
Si cliqueu aquí, trobeu els noms del claustre d’aquest any: Claustre Escola L'Univers 21-22

2.

EQUIP DE MONITORES I MONITORS : Aquí trobeu tot l’equip de monitoratge

del Migdia. Enguany la Rosa de P5 passa a fer la Coordinació diària.
Equip TEMPS de MIGDIA

3.

JUBILACIÓ

MERCÈ P.:

Quan

s’acabi el setembre passarà una cosa
molt especial: es jubila una mestra que
ha estat 6 anys al nostre Univers,
ajudant a créixer als infants de la
comunitat de Petits cada dia i també
fent créixer el verd de l’escola. Des
d’aquí també li volem agraïr tot l’esforç
i il.lusió que ha repartit a L’Univers
durant tots aquests anys i li desitgem
felices noves aventures!
Gràcies Mercè!!

4.

INICI DE CURS i RÀDIO 4:

El primer dia de curs va venir una Unitat Mòbil de

Ràdio 4 i vam formar part del seu reportatge d’inici de curs escolar. Podeu escoltar
l’Agnès ( cap d’estudis) parlant i alguns nens i nenes de l’escola: Ràdio 4- Avui sortim

5. CURS 2021-22

:

Us deixem el link a tota la informació que ja us hem compartit

aquest inici de curs, el Pla d’obertura, les informacions de cada etapa … : Curs 21-22

6. Desde l’AFA:
Les persones que formem part de les comissions de l'AFA, us desitgem un molt bon curs a
totes les famílies i esperem passar un any escolar tranquil, bonic, on ens sentim part
d'aquesta xarxa que és l'escola i que inclou el barri i les famílies
Esperem també sumar el vostre talent i recolzament a les comissions, per fer pinya totes
per una escola amb extraescolars, migdia, activitats i festes i amb mirada de gènere i
inclusiva. Ja sabeu: formeu part de l'AFA, veniu a les assemblees, pregunteu,
impliqueu-vos... coordinadora@afaunivers.cat
Primera assemblea: 14 d’octubre a les 21:00h. Rebreu el comunicat amb l’enllaç i
l’ordre del dia ben aviat.
Inici de les Extraescolars: dilluns dia 4 d’octubre! Recordeu que teniu un correu de Viu
amb l’enllaç per a la reunió informativa d’aquest dimecres i més dades d’interès.

7.CANVI

D’INSPECCIÓ :

La Neus Lorenzo, la nostra inspectora, s’ha jubilat aquest

inici de curs i en el seu lloc tenim al Manel Español, que ja ha vingut a visitar-nos i
conèixer l’escola.

8.PROTOCOLS

COVID:

Us fem arribar :

la infografia Covid amb les mesures organitzatives que determinen Salut i Educació.

la Infografia sobre CONTACTES ESTRETS i CIRCUITS, per tenir molt present quan hi ha un
cas positiu a l’escola.

9. ELECCIONS

CONSELL ESCOLAR:

Aquest trimestre hi haurà eleccions al Consell

Escolar i ens caldrà renovar part del sector famílies i del sector professorat. Les eleccions
sempre són en anys parells, però el curs passat es van posposar degut a la situació
Covid.

COMUNICACIÓ FAMÍLIA - ESCOLA:

10. DATES REUNIONS FAMÍLIES:
Us fem arribar les dates de les REUNIONS DE FAMÍLIES, aquest curs encara seran
telemàtiques. Properament us enviarem el link per la connexió. US HI ESPEREM!

11. INICI D’ENTREVISTES AMB LA TUTORA: Per poder fer l’entrevista de
seguiment amb la tutora del vostre fill o la vostra filla us enviarem un DOODLE on
us podreu apuntar per tal de reservar la data. Seran de 12:45h a 13:30h i les
iniciarem el dimarts 19 d’octubre.

12 .ENTRADES

I SORTIDES :

Us agraïm la vostra col.laboració per intentar fer les files

ben fetes en els punts assignats, així com la paciència a les sortides. Amb l’inici de les
extraescolars això canviarà.

