NOTÍCIES FRESQUES D’ESCOLA
SETEMBRE 2022
LES CARES D’AQUEST CURS
Us presentem l’Equip humà de l’escola!

VÍDEO EQUIP

NOU CURS… FAMÍLIES NOVES!
Reprenem aquest curs amb total normalitat en les nostres vides diàries. Enguany no
hi ha restriccions i tornem a recuperar plenament el nostre món de cada dia a
l'escola, tant pel que fa a l’organització com a les relacions entre persones.
Benvingudes totes les famílies que us estreneu aquest curs a L’Univers! Desitgem
créixer totes juntes en el camí que comenceu aquest setembre. Qualsevol cosa que
dubteu o vulgueu proposar podeu contactar amb l’escola i amb les famílies del
vostre grup i també les de l’AFA.
Compartim amb TOTES vosaltres el nostre desig: que tinguem un bon curs!

NOU CONSERGE!
S’ha incorporat a l’escola el nou consege!
Cada dia en Miquel rep a tothom amb un
somriure a la cara i sempre té una paraula de
benvinguda. Desitgem que siguis molt feliç a
L’Univers!

INFORMACIONS d’ INICI DE CURS
Us tornem a compartir les informacions d’inici de curs perquè ho tingueu més a mà:
quines són les vostres tutores i la seva adreça de correu, calendari, horaris, accessos,
coses a dur, Temps de migdia… LINK les INFORMACIONS

REUNIONS DE GRUP i TROBADES
Dates a tenir anotades a l’AGENDA! LINK

TROBADA A LA LENNON
DIVENDRES 7 d’octubre a les 16:45h farem la
tradicional Trobada informal
d’inici de curs a la Lennon, on podreu parlar
amb totes les mestres i famílies. Cal recollir els
infants a l’escola, com sempre, i veniu junts
fins la plaça.

BEQUES del MINISTERI per NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU
Ajuts i subsidis per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu derivada
de discapacitat o trastorn greu de conducta o trastorn de la comunicació i el
llenguatge o trastorn de l'espectre autista.
Ajuts per a programes complementaris a alumnes amb necessitat específica de
suport educatiu associada a altes capacitats.

LINK a la informació i pàgina de sol.licitud. Termini: 30 de setembre

DES DE L’AFA:
COMUNICAT DEL TEMPS DE MIGDIA
Aquí trobareu la informació d’aquest curs sobre el TEMPS DE MIGDIA

Recordeu que podeu trobar informació a la pàgina web de l’AFA: LINK

EXTRAESCOLARS
Recordeu que les activitats extraescolars organitzades per l’AFA comencen el
proper 3 d’octubre, tal com deia el comunicat d’inicis de setembre COMUNICAT

I PER SI ENCARA NO HEU VIST EL VÍDEO… aquí en teniu un tastet…

