
NOTÍCIES FRESQUES D’ESCOLA
OCTUBRE 2022
PASSAT                                                                                                                                     :

FESTA A LA LENNON:

La festa a la plaça John Lennon va ser un
moment de retrobada per tota la
comunitat educativa i va servir per donar
la benvinguda a les noves famílies que
aquest curs s'han incorporat a l'escola.
Durant la festa, famílies i infants van
escriure desitjos per aquest nou curs i van
votar el nom pels dos gegantons: Sol, solet
i Lluna la pruna!

Moltes gràcies a totes i tots els qui vau
venir



CONSELL ESCOLAR: El passat 27 de setembre vam fer Consell Escolar, i els punts que vam
tractar van ser:
1. Presentació de la Memòria del curs 21-22.
2. Informació de la plantilla del centre.
3. Informació del conveni de la cessió del Menjador.
4. Ajuts menjador 22-23
5. Retorn ajuts menjador al CEB del curs anterior 21-22
6. Calendari reunions del curs
7. Presentació de les activitats complementàries programades pel curs 2022-23
8. Aprovació dels usos socials per al curs 22-23
9. Aprovació de la participació en el Projecte Apel.les i els Contes Cantats.
10. Projecte de Convivència



PSICOPEDAGOGA de l’EAP:

Aquest curs hem canviat de psicopedagoga de l’EAP ( Equip d’Assessorament i orientació
Psicopedagògica). L’Olga Otero, l’anterior referent, ha agafat la direcció de l’EAP Gràcia i
tenim una nova referent, que ve cada setmana a l’escola: la Mercè Manso. Benvinguda!

PRESENT                                                                                                                                :

CASTANYADA:

Avui celebrem la Castanyada!

Amb castanyes i cançons rebrem la castanyera, i
amb padrins i fillols passarem una bona tarda!
Aquesta setmana ja s’han conegut i han compartit
una estona a una de les aules.

COMENÇA LA CAMPANYA TRIA UN LLIBRE!

Si els vostres fills aquest 2022 han fet o faran 6
anys, rebran a casa una targeta que els
convidarà a anar a la llibreria més propera.
Allà podran bescanviar- la pel llibre infantil
que més els agradi i per un import de fins a
13€. La targeta es podrà bescanviar del 15 d'octubre al 30 de novembre de 2022

FUTUR                                                                                                                                     :

RECOLLIDA D’INFANTS:

- Tota l’escola: us demanem que si heu de venir a buscar als vostres fills abans de les
16:30h, no sigui més tard de les 16:00h, ja que segurament no us podrem atendre fins
les 16:30h

- 1r de Primària: A partir d’ara les famílies de 1r a les 16:30h pugeu a recollir els nens i
nenes a la seva aula, al pis de Mitjans.



PATIS OBERTS

Els caps de setmana, patis escolars d’accés lliure per a
tothom, a les escoles J.M. de Sagarra (dv), Reina Violant (dss
matí), Baldiri Reixach (dv), Rius i Taulet ( dss matí) i La Sedeta
(dg matí).

NOTÍCIES FRESQUES

Estigueu atentes al proper butlletí… s’aproximen canvis…

DES DE L’AFA:

EXTRAESCOLARS: us recordem que els qui som membres de l’AFA podem gaudir de preus especials
a les acollides i a les extraescolars. Si alguna família voleu fer-vos membres ens podeu escriure a
coordinadora@afaunivers.cat

ACTIVITATS FAMILIARS-FESTES: en breu us podrem informar sobre les extraescolars per a mares i
pares! Si voleu gaudir de passejades en família, apunteu-vos al Club excursionista de l’Univers!
Segueix aquest enllaç per unir-te al Club excursionista:
https://chat.whatsapp.com/GYXgkqhoph0ISpotmdnQK0
Aquí teniu la informació de la primera excursió d’enguany:

MIGDIA -VIU: Recordeu que aquest octubre ja hem
començat amb els horaris habituals del temps de migdia. Els
torns de dinar són: I3, I4 , I5 i 1r dinen a les 12:30; 2n, 3r i 4t
dinen a les 13:45 i 5è i 6è dinen a les 14h.

MOBILITZACIONS, INCLUSIÓ - MIGDIA: estem posant en marxa
conjuntament amb l’Escola i Viu un projecte per al temps de
migdia que té com a eix central empoderar els nens i les
nenes en  la diversitat. Esperem poder explicar-vos ben aviat
més detalls! ;-)
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