
NOTÍCIES FRESQUES D’ESCOLA

FEBRER 2022

1. PREINSCRIPCIÓ: Les famílies que ho necessiteu: recordeu que teniu tota la
informació a les pàgines oficials:
CONSORCI D’EDUCACIÓ DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
Finalment a l’Univers, per P3 del curs 22-23, ofertarem 20+3 places a cada grup, això fa
un total de 40 places ordinàries + 6 places NESE, per infants amb Necessitats educatives
específiques ( tipus A o B).  Hi ha també 19 germans que començaran a l’escola.
Novetat d’enguany: hi ha canvis en els barems.

2. NOVETATS COVID: A part que ja NO CAL portar mascareta als espais exteriors,
des del dia 23 ja no cal fer el seguiment dels casos Covid a les escoles, és a dir:
s’acaben els confinaments de grup! Resumint: no s’identifiquen contactes estrets, no
s’indiquen quarantenes de grup, no és prescriptiu informar a l’escola si una absència és
per Covid o no, i només cal fer l’aïllament la persona que és positiva. De moment cal
seguir portant mascareta en interiors i procurar una bona ventilació a les aules. Us
adjuntem la carta dels consellers de Salut i d’Educació. Link a la carta.

3. DES DE L’AFA:
Unes quantes novetats i recordatoris:
. Quota de l’AFA: la primera setmana de març farem el cobrament de la quota de l’AFA
(50 euros per família).
. Temps de Migdia: el tastet del món d’aquest febrer ens farà viatjar a Itàlia! Segur que
les nenes i els nens gaudeixen molt amb les receptes especials que sortiran de la cuina!
. Enquesta de sostenibilitat: L'equip de l'escola i la Xarxa ecofeminista de l'Univers us
volem demanar de nou la vostra participació. Entreu a
https://sostenibilitatunivers.myportfolio.com
Hi trobareu l'enquesta d'hàbits, que us prendrà 3 minuts i preguntes obertes per prendre
la nostra temperatura ecològica i des d'aquí començar a construir el nostre projecte de
sostenibilitat. L’enquesta estarà oberta encara uns dies. Participa-hi!
. Cap de setmana amb famílies apunteu les dates a l’agenda: 2 i 3 d’abril! Aquí teniu
tota la informació i recursos per apuntar-vos-hi:
https://www.jelpus.com/cap-de-setmana

4. BERENARS DE DIVENDRES !

Les famílies de 6è ens ofereixen cada divendres berenars casolans
per recollir diners per final de curs. Si feu aniversaris a la plaça, els
podeu demanar el pastís sencer (amb opció vegana, ecològica,
sense gluten…) o opcions salades o unes galetes boníssimes!)

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preinscripcio_info
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici
https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/carta-consellers-fi-seguiment-covid-2021-2022.pdf
https://sostenibilitatunivers.myportfolio.com
https://www.jelpus.com/cap-de-setmana


5.OBJECTES PERDUTS:

Divendres 4 de març a les 16:30h farem paradeta d’objectes perduts al Passatge
d’Isabel Vicente. Hi ha moltíssima roba de nens i nenes. Si sou conscients d’haver perdut
alguna peça podeu entrar un moment a buscar-la a Objectes perduts, o esperar a
trobar-la el divendres dia 4 a la parada que farem davant l’entrada de l’escola. La
setmana següent portarem la roba a alguna entitat que la pugui necessitar.

6. FAMÍLIES COSIDORES:

Us fem una demanda, per si alguna família ens pot donar un cop de mà: tenim una
nova pantalla a l’escola i necessitem algú que ens ajudi a cosir una funda per la
pantalla. L’escola compraria la tela però necessitem qui ens ajudi a prendre les mides i
cosir una funda de fàcil posar i treure. Si ens hi voleu ajudar podeu escriure’ns a
escolaunivers@xtec.cat o fer un whatsapp al 600.56.23.31 Gràcies!!!!

7. FORMACIONS MESTRES:

Aquest mes de febrer tot el
claustre vam fer la formació amb
SIDA STUDI “La sexualitat travessa
les nostres vides”, amb qui també
preparem una nova xerrada per
famílies al mes de maig.
Paral.lelament l’equip de mestres
enguany fem la nostra formació
de línia d’escola, tot concretant
aspectes de
lectura i escriptura
( amb la
Montserrat Fons) ,
de matemàtiques i
d’educació
socioemocional.

mailto:escolaunivers@xtec.cat


8. BENESTAR A L’UNIVERS: Us
recordem que teniu al vostre abast
aquest material on expliquem com
treballem a l’escola el benestar, la
resolució de conflictes, el treball de
prevenció, com entenem
l’educació socioemocional…
Podeu anar mirant la part que us
interessi: Link al material

9. SITUACIÓ A LES ESCOLES:
Voldríem compartir amb vosaltres el cúmul de coses que hem anat vivint les escoles
aquestes últimes setmanes i que ens fan dir PROU:
Després de mesos gestionant la situació Covid i un gener especialment complicat,
creiem que NO és un bon moment per promoure noves mesures de gran magnitud
com:
. implementar un nou currículum a alguns cursos de Primària l’any que ve, oferint només
dues setmanes de temps per proposar canvis al document. ( Currículum que vol retallar
les hores de dedicació a l’educació artística, per cert!)
. avançament de l’inici de curs, sense tenir clars els recursos i les repercussions que
tindrà, sense preveure el temps necessari per preparar el curs ( acollida mestres nous,
comandes, sortides, preparar aules, traspassos d’infants, neteja…) i sense haver parlat
amb la comunitat educativa ni preveure com seria la jornada intensiva.
Ens sentim menystingudes quan:
. els titulars als mitjans són uns però la realitat n’és una altra: la ràtio per P3 finalment no
serà de 20 infants, sinó que a la nostra escola serà de 23.
. no es notifica la fi de les substitucions de mestres diàries a escoles ni a interins.
. se’ns afegeixen formacions digitals obligatòries quan ja tenim totes les formacions
programades amb els formadors.
. no tenim clara la postura del Departament respecte la sentència del  25% de les
classes en castellà.
. veiem poc coneixement de la realitat per part d’algunes
administracions.

10. AGENDA :
Recordeu que després de la gresca del Carnaval el dilluns 28 de
febrer és festa de lliure disposició i l’escola estarà tancada.

11. Proper 8 de MARÇ:
Aviat serà 8M, esteu atentes a les properes comunicacions de la Comissió mixta de
Gènere…

https://www.canva.com/design/DAERoE-VIAY/-vNaLkc-Awhz7tHAatvnVQ/view?utm_content=DAERoE-VIAY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


12. PORTES OBERTES:

El passat dissabte 12 de febrer vam oferir a les famílies que
estan buscant escola pel curs vinent la opció de fer una

Passejada per la Comunitat de Petits. En grups de 10
passejaven amb una mestra que els acompanyava pel

passadís i la terrassa de Petits per poder observar les aules i
espais de L’Univers. Dies més tard vam fer la xerrada virtual

per explicar el projecte d’escola. Vam rebre moltes
felicitacions pel projecte, ho volíem compartir amb

vosaltres! Si voleu veure imatges de la comunitat de Petits
ben aviat en trobareu de noves a la pàgina web.

13. VISITES ALS INSTITUTS:
Els nens i nenes de 6è aquest mes visitem els nostres
instituts adscrits, unes visites molt esperades per tots i
totes!

14. Projecte APEL.LES:
Hem assistit a la presentació del vídeo del
Projecte Apel.les, gravat una part a
l’Univers. Esperem que ben aviat les
mestres voluntàries jubilades puguin tornar
a entrar a les aules de 1r i 2n per compartir
moments i activitats pel gust a la lectura.
Moltes gràcies a totes elles, són un
autèntic regal!

Aquesta vegada ens han quedat unes Notícies llarguetes …!


