PASSAT

:

DOLÇA FESTA: Visca Sant Medir!!

TARDA VERDA : Moooltes gràcies a tots i totes per la
magnífica TARDA VERDA i pel nou VERD que es respira al
pati! Una tarda amb molta participació, molts esqueixos i
amb molta energia! Gràcies a la comissió organitzadora de
l’AFA!! Ben aviat les fotos!

ASSEMBLEA DE L’AFA: Gràcies per convidar l’Equip
Directiu a l’Assemblea de l’AFA. Vam estar molt a gust poden explicar
el sentir de l’escola i responent les vostres preguntes, famílies!

8 de MARÇ : pluja d’estels!
El passat 8 de març vam omplir la zona
pacificada del C/ Bailèn amb una pluja
d’estels feministes. Gràcies a tothom per
posar el seu granet de sorra amb els desitjos i
propostes per un Univers més feminista!

PRESENT

:

PROJECTE APEL.LES: Gust per la lectura i l’escriptura
Ja tenim el vídeo!
Us deixem el link al nou vídeo on s’explica aquest projecte tan enriquidor, gravat en part
a la nostra escola. Gràcies a totes les mestres Apel.les!
LINK VIDEO

VOLEM LA PAU:
La comunitat educativa de l’Univers ho diem ben clar:

TRANSFORMACIÓ DE LA PÈRGOLA: Per fi hem començat amb la següent fase de
transformació de la Pèrgola!

. Hem collat els bancs amb un nou disseny després de les propostes dels Grans.
. Recol.locarem les jardineres de l’hort i les acabarem d’omplir.
. Instal.larem dos tipis nous!

VAGUES de MARÇ
Volem agrair les mostres de suport rebudes aquests dies en relació a tota la situació que
estem vivint les escoles. Per una educació de qualitat: gràcies!

FUTUR

:

CONSELL D’INFANTS : Reprenem les trobades!
🞈 Abans d’acabar el trimestre farem dos Consells d’Infants.
🞈 Són trobades amb dos representants de cada grup classe, de P5 a 6è.
🞈 Debatrem i aportarem idees sobre dos aspectes que han sorgit dels nens i nenes: la
transformació de la Pèrgola ( i la cura del Verd) i els cartells dels lavabos .

MIRANT CAP A L’INSTITUT: Les nenes i nens de 6è
hem visitat els tres instituts públics de referència que
ens toquen per itinerari. A tots tres hem pogut parlar
amb ex-alumnes de l’Univers!

XERRADA amb FAMÍLIES
Ja tenim data per la xerrada anual organitzada per escola i AFA. Enguany va a càrrec de
l’entitat Sidastudi i el taller que farem és: “La sexualitat travessa les nostres vides: Caixa
d’eines (aterrant propostes en l’àmbit familiar)”. Serà dimarts 10 de maig.

DESDE L’AFA:

SANT JORDI: podem tornar a gaudir i a participar al Sant Jordi del barri! La Comissió
d’Activitats Familiars i Festes en forma part! Porta un llibre en bon estat que ja no feu
servir un dimarts, dimecres o dijous de 8:50 a 9:15 o bé de 16:20 a 16:45 al passatge i
et donarem un tiquet que podràs bescanviar per un llibre el 21 d’abril a la plaça de la
Vila!

TORNEN LES EXTRAESCOLARS DE MARES I PARES AL PATI DE L’ESCOLA! Ja podem
disposar de nou d’aquest espai exterior per gaudir ben aviat del volei!
ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA: el passat dia 22 vam poder compartir una estona
famílies i escola: va ser un moment de diàleg, d’escolta i de posada en comú que
esperem poder repetir ben aviat! Gràcies a totes!
TARDA VERDA: gràcies a tothom que va participar a la Tarda Verda organitzada pel
Grup de Treball i diverses comissions de l’AFA conjuntament amb l’Escola! Va resultar
una gran experiència per teixir comunitat educativa, per parlar i tocar escola! Les
nenes i els nens han compartit idees sobre ubicació nova de bancs i jardineres.
Mestres i famílies hem

planificat posar més verd als espais de pati i tothom,

conjuntament, va participar de la plantada: ara tenim un pati ple de centenars de
noves plantes que ja van fent arrels per tots els racons!
BERENARS DE 6È: el proper 1 d’abril segueix la magnífica i variada oferta de berenars
a la sortida de l’escola. Des d’ara en podrem gaudir cada 15 dies.
PLUJA D’ESTELS LILA: gràcies per omplir les baranes de Bailèn d’estrelles liles plenes de
propostes i bones idees per construir un món i un dia a dia més feminista!
TASTETS DEL MÓN: des de Viu ens informen que el proper tastet triat ha estat el de la
Xina!
PROPERA ASSEMBLEA: apunteu-vos la data a l’agenda! El 27 d’abril farem assemblea!
Si teniu temes, idees, propostes, etc. que voleu que formin part de l’ordre del dia ens
podeu escriure a coordinadora@afaunivers.cat . Us hi esperem!
CASAL I COLÒNIES D’ESTIU: la Comissió d’Extraescolars ja estan treballant per preparar
la proposta de Casal i de Colònies. Tornarem a Can Sola, a Vilobí d’Onyar a finals de
juny-inicis de juliol. Aviat us farem arribar tota la informació.
PARTICIPA! Ja veieu quantes coses que tirem endavant des de les diverses comissions
i grups de treball de l’AFA! Sempre ens falten mans i gent amb idees i ganes de
participar i fer xarxa. Si vols afegir-te a algun dels projectes pots escriure’ns a
coordinadora@afaunivers.cat!

I PER ACABAR

PARAULÒGIC:
Ja vau aconseguir fer el Tutti..??
Feliç Primavera, Univers!

…

