
NOTÍCIES FRESQUES D’ESCOLA
NOVEMBRE 2021

1. CONSELL ESCOLAR: Recordeu que el dc 24 hi ha les eleccions! Ja tenim un candidat
com a representant de famílies! Ens alegra molt! Necessitem, però, cobrir dues vacants
al Consell, per això necessitem més candidats o candidates! El Consell fem 6 reunions
durant el curs, normalment de 17:00h a 18:30h. En parlem?
Informar-vos també que ja tenim el CENS definitiu.

2. VÍDEOS MUSICALS: Recordeu que esteu a temps d’enviar-nos els
vostres vídeos casolans tot fent música a casa ( o on sigui!). Els
mirarem a l’escola la setmana de Santa Cecília. Els esperem!!
ON s’envien?: aqueralt@escolaunivers.cat
QUAN?: teniu temps fins el 17 de novembre.
COM?: en format horitzontal i amb l’assumpte: “Vídeo Sta Cecília +
el nom... “

3. CONCERTS DE NADAL: Estem molt contentes de poder-vos
explicar que per Nadal ens podrem retrobar i que a més a més
ho farem amb un concert!
ON: A l’Atri de l’escola, a l’aire lliure
QUAN: . Dijous 16 de desembre a les 15:00h: de P3 a 1r

. Divendres 17 de desembre, a les 15:00h: de 2n a 6è
QUI: tindrem aforament limitat, amb 2 entrades per família.

4. AGRAÏMENTS a les FAMÍLIES:
DIVENDRES VERD:Volem fer un agraïment a
totes les famílies de l’escola que vau poder
venir a col.laborar amb la poda del verd de
l’escola. El dilluns següent les nenes i els nens
ho van notar molt, i tan l’Àgora com la
Pèrgola fan més patxoca! Gràcies!

XARXA DEL PORXO: Estrenem xarxa al porxo
que ens permetrà jugar de nou amb l’ARMARI
DELS SOMNIS! Ben aviat la reestrena!
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5. TEMPS de MIGDIA:

VÍDEO Equip : Aquí teniu el vídeo que ha preparat VIU amb totes les VEUS i cares de
l’Equip de Migdia, genial per conèixer tothom! LINK aquí

DOSSIER FUNCIONAMENT: I aquí teniu tooota la informació que us van compartir a la
passada reunió de VIU per les famílies: LINK INFORMACIÓ MIGDIA

6.DES DE L’AFA:

COMISSIÓ DE FESTES: ens calen famílies que vulguin formar part d’aquesta comissió: gent
que vulgui participar activament amb l’escola en l’organització de festes durant el curs!
Podeu escriure un correu a coordinadora@afaunivers.cat.
GRUP DE TREBALL DE BEQUES: des de l’AFA ja tenim molta feina feta sobre com
organitzar-les en col·laboració amb l’escola i l’assemblea ha aprovat dedicar una part
del romanent per a fins socials. Ens calen persones que ens ajudin a fer-ho realitat!
Podeu escriure un correu a coordinadora@afaunivers.cat.
TARDA VERDA: va anar molt bé! La propera serà a la primavera. Però segur que abans
tindrem altres activitats i propostes del Pla de sostenibilitat i la Xarxa ecofeminista.
Estigueu pendents i si us hi voleu implicar: mobilitzacions@afaunivers.cat.
VOLS SABER QUÈ FEM A L’AFA? després de l’èxit de la trobada del passat dia 5 a la
tarda, ben aviat us comunicarem una nova data en què representants de les
comissions us podran resoldre dubtes i recollir idees, inquietuds, propostes..
COBRAMENT DE LA QUOTA DE L’AFA: tal i com es va acordar a l’assemblea, la quota
anual de l’AFA per aquest curs es cobrarà en el mes de febrer.
PROPOSTES:
La Comissió de Gènere-Interculturalitat ens fa arribar la xerrada “Repensem les
masculinitats hegemòniques” (l’organitzen Escoles Coeducatives, la Ciranda i Hora
Bruixa. Serà dimarts 16 a les 18:30. Teniu la informació aquí) i també la proposta “Trobada
BCN Ciutat Diversa” (podeu veure el programa aquí: se celebra el 14 de novembre)

6. ENQUESTA  REUNIONS FAMÍLIES:
Ens agradaria comptar amb la vostra opinió sobre el format de les reunions de famílies
d’inici de curs. Ens ajudaria molt rebre les vostres respostes en el següent formulari: LINK
Aviat rebreu les informacions que us van dir a les respectives reunions.

7. CAMPANYA FAS 6 ANYS
FAS SIS ANYS, TRIA UN LLIBRE!: des de la Xarxa Ecofeminista, la Comissió de Participació
hem preparat per a l’escola una selecció de propostes de lectures per als nens i nenes
de primer que són els destinataris d’aquesta campanya. Aquí la teniu FAS SIS ANYS, TRIA
UN LLIBRE!
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