
La maleta Tothom a taula! conté una selecció
de llibres de ficció i no-ficció relacionats amb
diferents àmbits de l'alimentació sostenible. 
Organitzada des de Rosa Sensat, el Consorci
d’Educació i l’Ajuntament de BCN, la tenim en
préstec a l’escola cedida des del CRP de Gràcia.
La comunitat de Mitjans ha treballat aquest
material didàctic.

Aquest mes hem recuperat les Trobades
Pedagògiques per a Mestres que oferim
a professionals d’altres escoles amb
l’objectiu de compartir el nostre projecte
educatiu. Al llarg del curs realitzem tres
trobades, una per trimestre. Durant  la
jornada les mestres poden visitar l’escola
i les activitats d’ambients i espais a la
comunitat de Petits, Mitjans i Grans.

VISITA DE MESTRES A
L'ESCOLA

NOTÍCIES FRESQUES
D'ESCOLA
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Des de l'escola mantenim un conveni de
pràctiques amb diverses universitats
catalanes i acollim a estudiants que
s'estan formant per a ser mestres.
Actualment a l'escola hi ha 10
universitàries en pràctiques a les aules de
les diferents comunitats. Està previst que
al llarg de tot el curs facin estada a l'escola
22 mestres en pràctiques. 

MESTRES EN PRÀCTIQUES

BIBLIOMALETES

imatge d' Unsplash



Agafeu les agendes! Us anunciem les
dates dels concerts de Nadal: 

I3:  
SOLS: Dimarts 13 de desembre a la
tarda
LLUNES. Dimecres 14 de desembre a la
tarda

I4, I5, 1r i 2n: 
Divendres 16 de Desembre a la tarda.

3r, 4t, 5è i 6è: 
Dijous 15 de Desembre a la tarda. 

Més endavant us en donarem més
detalls.

FESTA DE BENVINGUDA
 PER ALS SOLS I LES LLUNES

 
Les famílies d’I4 i la Comissió de
Festes i Activitats Familiars van
organitzar la Festa de Benvinguda a
l’Atri. Va ser un gran èxit! Bon
ambient, música, berenar… Moltes
gràcies a tothom que ho ha fet
possible! 

 

MITJANS: Concerts d'en Rocco Papia
i la Natàlia Mediavilla.
GRANS: Tallers de Percussió
corporal amb en Santi Serratosa.

PETITS: Concerts amb l'Ariadna
Cabiró, la Carme Gómez i en Pedro
Calero.

Aquesta setmana celebrarem la festa
de la música a l’escola:

Dilluns: 

Dijous:

 

PRÒXIMAMENT 

FESTA DE SANTA CECÍLIA 

CONCERT DE NADAL 

DES DE L'AFA



MERCAT D’INTERCANVI
 

El passat 5 de novembre va tenir lloc el
Mercat d’Intercanvi organitzat per la
Comissió de Festes i Activitats Familiars.
Hi van participar poques famílies però va
funcionar molt bé ;-)

REUNIÓ INFORMATIVA DEL TEMPS DE
MIGDIA 

Ben aviat rebreu la informació sobre aquesta
trobada. Viu està enllestint els preparatius per
fer una reunió amb les famílies que vulgueu
conèixer més a fons el funcionament de
l’estona de migdia. 

TARDA VERDA
 

El grup de treball va anar fa
poques setmanes a fer neteja:
van podar i van fer una
feinada arrencant males
herbes. Si us interessa formar
part d’aquest grup, podeu
escriure a
gt_pacificacio@afaunivers.cat.

 

                          ASSEMBLEA DE L’AFA

LA PRIMERA ASSEMBLEA D’AQUEST CURS SERÀ PRESENCIAL EL DIJOUS
24 DE NOVEMBRE AL VESPRE. LES COMISSIONS I COORDINADORA ESTEM
ENLLESTINT LA PROPOSTA D’ORDRE DEL DIA QUE AVIAT COMPARTIREM.
SI TENIU ALGUN SUGGERIMENT PODEU ENVIAR UN CORREU A
COORDINADORA@AFAUNIVERS. CAT.


