NOTÍCIES FRESQUES D’ESCOLA
ABRIL 2022
PASSAT

:

CONSELL D’INFANTS: Al 2n trimestre vam tornar a reprendre els Consells d’Infants, on
vam acordar diversos aspectes per estar a la Pèrgola després dels canvis fets, i també que
canviarem la senyalètica dels lavabos de l’escola amb un nou disseny.

TRANSFORMACIÓ DE LA PÈRGOLA:
Ja han arribat els tipis!! Aquests dies tothom ha volgut
anar a la Pèrgola a veure’ls! Us arriba l’olor de fusta que
encara fan…? mmm…

TALLERS per prevenir l'Assetjament:

El grup de 5è ha pogut realitzar les sessions que fem

cada any als grups de 5è per prevenir l’assetjament. Ha vingut l’Ariadna de SEER. Moltes gràcies
per les vostres sessions sempre enriquidores!

SANT JORDI
Tot i la pluja del dijous, el 22 d’abril vam poder viure un
Sant Jordi especial a l’Univers, tot i que … a l’Univers cada
dia és Sant Jordi! Mireu mireu… i a més a més vam gaudir
del Kamishibai dels de 3r, tallers d’enquadernació,
Trobades literàries de Grans, recomanacions… i els cartells
fets pels nens i nenes de 2n!

Venda de roses i Punts de llibre de 6è:

Bibliopati:

Exposició a la Terrassa de Petits: “Cada dia és Sant Jordi a l’Univers”

PRESENT

:

PREINSCRIPCIÓ curs 2022-23:
Aquí trobeu les llistes de preinscrits amb la puntuació provisional. El 3 de maig sortiran les llistes

després del període de reclamacions i el número assignat a cadascú per poder fer el sorteig el dia 9
de maig. El dia 11 publicarem a la web les llistes ordenades definitives.

QUIN TEMPS FA? : Els METEORÒLEGS i METEORÒLOGUES de 4t s’encarreguen d’anar
registrant quin temps fa gràcies a l’estació meteorològica que ens va regalar la promoció
…- 2021 quan va marxar de l’escola. Gràcies!!

CLUB DE LECTURA : Una proposta ben interessant!!

FUTUR

:

TALLER per FAMÍLIES:
Recordeu que el proper 10 de maig a les 17:00h hi haurà el taller organitzat per l'escola i
AFA. El taller és: “La sexualitat travessa les nostres vides: Caixa d’eines -aterrant propostes
en l’àmbit familiar-”. En aquesta ocasió no hi haurà mestres, el facilitador proposa fer el
taller exclusivament amb famílies, per crear una atmosfera on es puguin compartir, si es vol,
dubtes i inquietuds.

DES DE L’AFA:
SANT JORDI: La pluja ens va fer ajornar
l’intercanvi

de

llibres

de Sant Jordi però

finalment dilluns 25 en vam gaudir molt!
TEMPS DE MIGDIA Fa uns dies que ha començat
la segona persona que fa pràctiques a cuina i
menjador: l’Olga. Com l’anterior practicant (la
Lorea) ve des de l’Escola de Vida Montserrat i
participen

del

Programa

d’Inserció d’Acidh.

de

Formació

i

CASAL I COLÒNIES D’ESTIU: la Comissió d’Extraescolars i VIU ja han compartit amb les
famílies la informació sobre el Casal d’Estiu i les Colònies: en breu arribarà també la
informació i el procés d’inscripció per al Casalet de juny. La reunió informativa sobre
les tres propostes serà la setmana del 16 de maig: rebreu el comunicat amb la data
concreta a través dels grups de classe.
CAP DE SETMANA AMB FAMÍLIES: el primer cap de setmana d’abril va tenir lloc el cap
de setmana amb famílies. Va ser una experiència magnífica! A veure si a la propera
us animeu a venir i repetiu les qui ja heu participat ;-)

TERCERA TROBADA D’ESCOLES FEMINISTES: La Xarxa
Ecofeminista de l’Univers us proposa que hi participeu: ja hi ha
100 persones inscrites i encara queden places! Serà el 7 de
maig de 9 a 18:30 a l’escola Paco Candel de l’Hospitalet de
Llobregat. Aquí teniu el programa i el formulari d’inscripció.
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!

Només ens queda per dir-vos…
FELIÇ PRIMAVERA!!

