NOTÍCIES FRESQUES D’ESCOLA
JUNY 2022
PASSAT

:

XERRADA SEXUALITAT: MATERIAL
Us tornem a compartir el material de la passada xerrada per FAMÍLIES: “LA SEXUALITAT
TRAVESSA LES NOSTRES VIDES- Com donar eines des del feminisme per viure-la de manera
saludable i plaent”: LINK
CLOENDA ESCOLES + SOSTENIBLES:
El passat 8 de juny uns quants
infants de 3r a 6è van assistir a
l’acte de cloenda d’Escoles +
Sostenibles als jardins Brossa de
Barcelona. Allà van poder fer
activitats
dinàmiques
de
descoberta de l'entorn i de la
nostra
biodiversitat,
per
divertir-nos aprenent.

PLAQUES WC
Ja tenim les noves plaques dels lavabos penjades! Recordeu que va ser una proposta dels
infants de 5è per buscar formes més inclusives en la retolació de l’escola.

ARREGLEM JOGUINES
Abans d'acabar el curs la classe dels Tecnoguais hem arreglat les bicis dels petits que
estaven una mica velles. Ens ha agradat molt poder-ho fer!

CALENDARI FEMINISTA
Aquestes

últimes

setmanes

hem

tingut

exposada una mostra de les reflexions i

creacions artístiques que l’alumnat de Grans ha fet al voltant de la diversitat de cossos.
Algunes d’aquestes imatges apareixaran en el Calendari feminista en el que participaran
altres escoles de Gràcia per fomentar l’educació afectivosexual entre els infants.
En el nostre cas, aquest treball ens ha permès reflexionar sobre la pressió estètica que hi ha
a la societat, generar debats i valorar el nostre cos, únic, meravellós i irrepetible.

PRESENT
MATRÍCULA
Tota la informació sobre la MATRÍCULA: AQUÍ

VÍDEO 6è
Us linkem el vídeo de comiat que els nens i
nenes de 6è van fer amb una percussió corporal
creada pel Santi Serratosa. Els nens i nenes de
tota l’escola també apareixen al vídeo per
desitjar-los un feliç vol cap a l’institut : VÍDEO
PERCUSSIÓ CORPORAL

GEGANTONS NOUS!
La Berta i el Xavier, pares de l’Adela i l’Alicia
han fet aquest projecte amb la classe dels
Gegants i les Gegantes a P4: han construït
aquests gegantons que els regalen a l’escola!
Són preciosos! Mil gràcies!! Els farem ballar!

NECESSITEM:
Fem dues demanda per aquí: Si teniu a casa
vehicles (motos, bicicletes i patinets) que ja
no utilitzeu ( pels
nens i nenes de
3 a 5 anys) els
podeu portar a
l’escola, que
nosaltres els
utilitzarem! I si
teniu també
disfresses que us
quedin ja petites
per infants de 6 a 8 anys també seran molt ben rebudes!!!

LA LURDES SE’NS JUBILA!!!! Sí, sí, així és… des d’aquí et donem les GRÀCIES per fer
equip CREANT L’UNIVERS des del minut zero. Et trobarem a faltar Lurdes!

:

FUTUR

:

FESTA FINAL DE CURS

No hi podeu faltaaaaaaaaar!!!!!
OBJECTES PERDUTS

El mateix moment de la festa farem la
tradicional

paradeta

d’objectes

perduts per tal que pugueu recuperar
coses

abans

de

vacances,

però

aquesta vegada estarà situada a
l’ATRI de l’escola.

DES DE L’AFA:
-

GRUP DE TREBALL TARDA VERDA:
Ens cal gent que pugui regar
durant el mes de juliol. Ja tenim
voluntariat

que

ho

farà

a

l’agost ;-)
Si us interessa formar part del grup podeu escriure a gt_pacificacio@afaunivers.cat
-

MENÚS ESPECIALS PER A L’ÚLTIM DIA! La Comissió de Migdia, Viu i el nostre magnífic
equip de cuina ens presenten el menú de l’últim dia del curs! De primer tothom podrà
gaudir del fantàstic Gaspatxo! De segon Macarrons a la bolognesa Halal/Macarrons
a la bolognesa amb tofu (per a vegans i vegetarians). I de postres… Pastís de
xocolata (sense lactosa i sense guten)!

-

ASSEMBLEA DE L’AFA: farem l’última assemblea de curs la primera setmana de juliol.
En breu us concretem la data i l’odre del dia (entre altres coses, parlarem de les
extraescolars del curs que ve i del temps de migdia)

-

EL PROPER CURS ELECCIONS A L’AFA! El proper novembre esperem poder celebrar
eleccions i fer canvi de junta de l’AFA! La Rosana (presidenta), la Neus (secretària) i
en Ramon (tresorer), acaben el seu torn. Informarem amb detall del procés a l’inici
del curs vinent. Animeu-vos a participar!

-

Des de l’AFA us desitgem molt bon estiu! Bona sort i molts encerts per als nois i noies
de sisè i les seves famílies!

