NOTÍCIES FRESQUES D’ESCOLA
GENER 2022

1.

GRÀCIES, GRÀCIES, GRÀCIES: No podíem començar d’altra manera aquestes

Notícies Fresques del 2022. Gràcies famílies per tots els vostres missatges d’aquestes
primeres setmanes animant-nos i agraïnt-nos la gestió de la situació Covid. Us hem sentit
molt a prop. Gràcies per la paciència, els ànims, els dubtes compartits, les propostes i els
agraïments. Les situacions complicades sovint ajuden a enfortir vincles, i així ho hem
viscut nosaltres.

2. PORTES OBERTES i PREINSCRIPCIÓ 2022-23:

Aviat farem les Portes Obertes de cara a les famílies que volen entrar a formar part de
L’Univers el curs vinent. Tota la informació: Portes Obertes 2022
PREINSCRIPCIÓ pel curs 2022-23: Recordeu fer-nos saber si teniu fills o filles que hàgin de
començar P3 a l’escola o si teniu algun canvi previst ( domicili …).
Dates Preinscripció: del 7 al 21 de març.

3. RETORN REUNIONS d’INICI DE CURS: Us fem arribar el buidatge de l’enquesta que

vam compartir-vos sobre les reunions d’INICI de CURS. Hi va haver 70 respostes i molts
comentaris i propostes que ens ajudaran a replantejar-nos les reunions d'inici de curs.
BUIDATGE ENQUESTA Reunions Inici de curs

4. DES DE L’AFA:

👁 Ep! Ben aviat la comunitat universal, començarem a parlar dels vincles entre
persones, vida i sostenibilitat. Redactarem juntes el Pla triennal de Sostenibilitat de
l'Univers. Afa i escola estem treballant per poder-ho oferir. Atenció a les vostres bústies el
28 de gener...

👁 La Xarxa Ecofeminista de l’AFA l’Univers us proposem la xerrada virtual “Ecofeminisme

a l’escola”, organitzada per Escoles per la Sostenibilitat i Escoles Coeducatives de Sant
Cugat ( Dimarts 1 de febrer, 18:30h)
Link:
https://www.youtube.com/formacioafesenxarxasantcugat / Join our Cloud HD Video
Meeting
També pots consultar els recursos educatius oberts i disponibles que ofereixen a tota la
comunitat educativa: https://bit.ly/3HTMxmW

5.DES DE L’AFA: TEMPS DE MIGDIA:
TASTETS DEL MÓN: Aquest mes tindrem un altre tastet del món! Els nens i nenes que es
queden a dinar han votat entre unes quantes propostes i ha guanyat… Mèxic!
MERCHE: Torna a la cuina la nostra MERCHE després d’uns quants mesos de baixa… a la
cuina l’hem trobat a faltar!

6. CONCERT DE NADAL:

Encara que quedi una mica lluny encara tenim el bon gust de boca dels dos concerts
de Nadal que vam poder fer a l’aire lliure, al nostre Atri.
Gràcies a les famílies que vau col.laborar en la decoració, en la recollida, fent d’actors
o actrius, fent de públic, fent fotografies… Justament, aquí us deixem l’enllaç amb
fotografies que van fer en Xesco i el Joan Albert, gràcies de nou!

Fotografies JAN TITELLA

Fotografies 50 MILIONS DE SEGONS

I un gràcies ben especial als nostres narradors i narradores, que van posar més que un
granet de sorra per tal que el concert fos fresc, dinàmic, emotiu i divertit, gràcies!!

7. PROTOCOLS COVID:

Us tornem a compartir les infografies dels protocols Covid d’aquest trimestre:
Gestió Quarantenes
Notificació de Positiu
Punts principals
Recordeu que us enviarem per correu electrònic el BANC de recursos per fer a casa en
cas de confinaments individuals.

8. FELICITATS A 4t B!!!:
Els nens i nenes de 4t B han posat el seu granet de sorra a difondre la
importància d’una alimentació sostenible. Van presentar el seu poster al
projecte “Ara, aquí les escoles per l’alimentació sostenible” i ha estat un dels
seleccionats. El podeu veure a la pàgina 24 del Catàleg.
Link a l’acte del 10 de desembre.

9. DATES A TENIR EN COMPTE:

. 12 febrer: Passejada Portes Obertes
. 17 febrer: Xerrada Portes Obertes
. 25 febrer: Carnaval ( ja teniu la disfressa pensada?)
. 28 febrer: dia festiu de lliure disposició
. 3 març: Sant Medir
. 7 a 21 març: Preinscripció curs 22-23

