NOTÍCIES FRESQUES D’ESCOLA
DESEMBRE 2021

1. RECOLLIDA D’ALIMENTS PER AL REBOST SOLIDARI DE GRÀCIA: Un any més, tenint

en compte les necessitats de moltes famílies del barri, des de l’escola participem amb el
Rebost (https://www.rebostsolidaridegracia.cat/) . La comissió de Participació de l’AFA
ens ajuda a coordinar la recollida:
DILLUNS DIA 13 i DIMECRES DIA 15 des de les 8:50 i fins les 9:15 trobareu caixes on deixar
les vostres aportacions a les tres portes d’accés de l’escola.
Si voleu apuntar-vos al fer voluntariat per estar a les portes de l’escola el dia de la
recollida ens podeu escriure a participacio@afaunivers.cat
REBOST

2. CONSELL ESCOLAR: Ja tenim nous representants al Consell Escolar:
Sector Famílies: Neus Cunill i Luiz Peres (suplent: Ana Liberatore)
Sector Mestres: Anna Queralt ( suplent: Clara Guàrdia)
Sector PAS: la Bàrbara Valdívia renova representació al Consell.
Moltíssimes gràcies a totes les persones que heu estat aquests anys al
Consell i benvingudes i benvingut als nous membres!!

3. CONCERTS DE NADAL: Recordeu:

ON: A l’Atri de l’escola, a l’aire lliure
QUAN: . Dijous
16 de desembre a les 15:00h: de P3 a 1r: JAN TITELLA
. Divendres 17 de desembre, a les 15:00h: de 2n a 6è: 50 MILIONS DE SEGONS
ENTRADES: Molt important: no us les deixeu! les necessitareu per accedir!
COM SEUREM: Col.locació PÚBLIC

programa 50

MILIONS

programa JAN

TITELLA

4. TEMPS DE MIGDIA i ESCOLA:
HORES VETLLADORA MIGDIA
Finalment s’ha escoltat la necessitat que tenim a moltes escoles de disposar d’un
reforç de monitoratge per les hores del Temps de Migdia i el Consorci ens ha
atorgat una dotació per poder atendre als infants amb Necessitats Educatives
Específiques en aquesta franja de Migdia.
CONVENI AMB ACIDH
Aquest trimestre estrenarem conveni amb l’ACIDH, entitat veïna que es dedica a
la formació de joves amb intel.ligència límit. Acollirem un alumne del PFI
d’Auxiliar d’hoteleria, fent tasques a cuina i a parament de taules.

5. TEMPS de MIGDIA:
MENÚ DEL 22 DE DESEMBRE: la proposta més votada

pels infants que es queden a dinar ha estat SOPA DE
GALETS, POLLASTRE AMB PANSES I PRUNES I TORRONS! Bon
profit! A més a més, aquell mateix dia, trobarem un
menjador especialment decorat per l’ocasió. Us
ensenyem una mostra de les obres d’art que han creat la
canalla que fa acollida (Júlia, Arnau, Ares, Roc, Índia, Mar, Pol, Víctor, Nil, Ona, Berta,
Scarlett, Gorka, Elna, Marina, Nina i Nit) amb la Montse, la Rosa i la Marina. Gràcies
artistes!

6.DES DE L’AFA:

COMISSIONS QUE S’UNEIXEN: la Comissió de Festes i la d’Activitats Familiars s’han unit en
una sola comissió de treball per compartir objectius, propostes, iniciatives, alegria i bona
feina! Treballen conjuntament amb l’escola organitzant i ambientant festes (com els
concerts de Nadal). Si us hi voleu afegir, podeu escriure a coordinadora@afaunivers.cat
La comissió de Gènere passa a ser mixta.
QUINES XERRADES US INTERESSEN? La Comissió de Participació i l’Escola hem preparat
una enquesta per recollir els interessos de les famílies per tal de pensar en formats i
continguts de futures xerrades, tallers... La podeu omplir a través d’aquest ENLLAÇ

7. Adhesió al Manifest del Consell Escolar de Catalunya

En l’últim Consell Escolar vam aprovar l’adhesió del nostre Consell al
Manifest en defensa del model lingüístic de l’escola catalana,
redactat pel Consell Escolar de Catalunya.

8. SITUACIÓ COVID:
Us informem de la situació actual a l’escola:
. 4t A: Dimarts 14 s’incorpora el grup confinat de 4t A.
. P5 B: diumenge van començar la quarentena fins el dia 20 de desembre.
. CIRC Dijous: els infants de l’extraescolar de CIRC del dijous ( P4 i P5) també.
. Els grups de 1r A, 1r B i 2n B ja van acabar els seus confinaments fa dies.
Us adjuntem de nou la infografia amb el PROTOCOL de contactes estrets
escolars: INFOGRAFIA COVID.

BREUS :

9. Beques Menjador Resol.lucions definitives del període de setembre.

10. Ara que ve Nadal : de cara als més grans de l’escola us enviem una
infografia sobre “Com sobreviure a l’arribada del primer mòbil”

11. Portàtils 6è: ja han arribat a l’escola els portàtils que el Departament dota a
les escoles, en aquest cas, pels infants de 6è.

12. Objectes perduts: Hi ha un munt d’objectes perduts davant de Secretaria i
també a la peixera de l’Àgora. Si voleu recuperar alguna peça de roba ho
podeu fer aquests dies.

BONES

FESTES!

