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Les notícies de l’AFA i de l’escola explicades a la nostra manera - Juny 2019

Xerrades per a 
mares i pares 
La Comissió Pedagògica ha estat 
més enfeinada que mai i ha treballat 
amb l’objectiu de generar debat i re-
flexió al voltant de diversos aspectes 
pedagògics i educatius. També ha 
continuat donant suport a l’escola 
en la dinamització de la biblioteca 
per tal d’impulsar-la com a agent 
actiu i transformador dins la Comu-
nitat Escolar. S’han organitzat acci-
ons formatives dirigides a mares i 
pares així com tallers familiars amb 
un punt de vista de gènere. És des 
d’aquesta comissió d’on ha sorgit la 
necessitat de treballar la perspectiva 
de gènere, necessitat que s’ha vist 
reforçada per la creació de la nova 
Comissió de Gènere. 

Fem verda 
l’escola 
A petició de l’escola, algunes famí-
lies han estat treballant per fer més 
verd el pati de dalt. Un grup de ma-
res i pares amb ganes de col•laborar 
hi han plantat buganvílies i algunes 
plantes aròmatiques. Els infants que 
fan servir el pati s’encarreguen de 
regar-les amb la supervisió dels pa-
res i mares voluntaris. A més, durant 
l’estiu es procurarà regar les plantes 
perquè no s’assequin.

Delegades 
power
Enguany ens hem estrenat amb de-
legades a tots els cursos de l’escola. 
Pares i mares voluntaris que fan una 
feina molt important! 
Felicitem la Comissió de Delega-
des que hi ha treballat durant 4 anys 
amb l’objectiu de millorar la comu-
nicació entre l’escola i les famílies. 
Us animem a fer servir aquest canal 
per compartir qualsevol dubte, in-
quietud o iniciativa. 

Tanquem el primer any amb una 
nova empresa de cuina a l’escola i 
és moment de fer balanç. Qui millor 
que David Paez, cuiner de l’esco-
la des de fa 6 anys que va decidir 
quedar-se tot i el canvi d’empresa, 
per explicar de manera molt grà-
fica la millora en la qualitat dels 
aliments: “He passat de conduir un 
600 a un Ferrari”. A l’hora de dinar 
també s’han introduït noves dinà-
miques per afavorir l’autonomia i 
el bon ambient entre els infants. Per 
exemple, la barreja de grups entre 
infantil i cicle superior ha estat un 
èxit. D’altra banda, amb la voluntat 
de fer més transparent aquest espai, 
s’ha obert el menjador a mares i pa-
res, els quals han pogut tastar els 
menús dels infants. Cada mes han 
dinat al menjador de l’escola 12 
adults, una molt bona experiència 
que repetirem el curs que ve.

Alhora, conscients de les altes tem-
peratures que hi ha al menjador (i 
a tota l’escola) durant els mesos de 
més calor, la Comissió de Menjador 
ha treballat en un projecte de refor-
ma per afavorir la ventilació creuada 
al menjador.
I l’espai migdia ha estrenat el carre-

tó de llibres, al qual també se n’ha 
sumat un de jocs de taula amb molt 
bona rebuda. I hem incorporat la 
nova activitat de cant coral.

Per aprofitar al màxim el temps 
de l’espai migdia, aquest curs 
hem engegat l’activitat de cant 
coral. Petits i grans (excepte els 
menuts de P3 que encara fan mig-
diada) tenen la possibilitat de 
gaudir de la música un dia a la 
setmana, amb les professores de 
l’Escola de Músics i d’ArtMusic. 
L’activitat és gratuïta per les fa-
mílies -subvencionada per l’AFA- 

perquè sigui el més integradora 
possible. La bona rebuda que ha 
tingut ens anima a donar-li conti-
nuïtat i esperem que any rere any 
es vagi consolidant la coral del 
Diputació! El dissabte 15 de juny 
tindrem un primer concert a l’es-
cola i el diumenge 16 de juny els 
grups de cicle inicial i cicle mitjà 
actuaran al Palau de la Música. 
Tot un repte molt engrescador!

Ja és una tradició decorar l’escola 
per celebrar un Carnestoltes com 
cal. Però aquest any ha estat espec-
tacular! La Comissió de Festes i les 
famílies de P4 s’han posat al cap-
davant de l’organització; tallers de 
famílies, dissenys de parades i una 
recreació de la façana del mercat in-

creïble. Fins i tot, el mercat ens ha 
felicitat amb un simpàtic tweet.
De nou, la feina de les famílies del 
centre s’ha compartit amb l’escola i 
tant des de classe com des de l’espai 
migdia els nens i nenes han col•la-
borat fents els elements decoratius 
més petits de les parades.

La festa de Carnestoltes ha tornat a 
reunir moltes famílies al pati, que 
han compartit la tradicional coca 
i han gaudit d’un espectacle de 
clown.  També durant aquells dies es 
podia participar al joc de la Ciona, 
buscant imatges de la nostra gegan-
tona amagades pel Mercat. 

Team, empresa organitzadora de les 
activitats extraescolars esportives, 
ha convidat nens i nenes de 3er, 4art, 
5è i 6è que fan extraescolars de fut-
bol i bàsquet a viure en directe un 
important partit de futbol femení.

L’equip del Barça femení aconse-
guia una victòria històrica contra 
el Bayen de Munic i es classificava 
per primera vegada per la final de la 
UEFA Women’s Champions Lea-
gue.

Vibrem amb el futbol femení  

Al menjador hi passen coses

Qui canta el seu mal espanta

El nou Mercat de Sant Antoni, protagonista del 
Carnestoltes 2019

Nous preus 
a l’acollida 
matinal
Aquest darrer trimestre de curs hem 
incorporat un nou preu pel servei 
d’acollida del matí, perquè pugui ser 
més beneficiós per algunes famílies. 
De les 8’30h a les 9’00h s’ha intro-
duït un preu reduït de 23 euros, que 
mantindrem de cara al curs que ve. 
A més, a partir del proper curs intro-
duirem un doble preu també per les 
acollides de la tarda. 

Patrocini a les 
equipacions 
esportives
L’empresa Porteca, per iniciativa 
d’un pare de l’escola, ha subvenci-
onat les equipacions esportives de 
bàsquet i futbol dels cursos 3er, 4art, 
5è i 6è. La gestió s’ha coordinat des 
de la Comissió d’Extraescolars. 
La decisió, aprovada en assemblea 
de l’AFA, ha permès que les equipa-
cions que fins ara pagaven els famí-
lies passin a ser gratuïtes. 

La peixateria i la fruiteria eren dues de les parades del Mercat de l’escola que també comptava 
amb una merceria, la carnisseria, una parada d’ous o els encants de la roba. 



Enguany hem volgut aportar el nos-
tre granet de sorra per una lluita 
molt necessària com és la investiga-
ció del càncer infantil. I per recap-
tar diners per aquesta causa un grup 

de famílies voluntàries van servir a 
la sortida de l’escola un berenar de 
xocolata desfeta i coca, donació de 
l’empresa de cuina Ecoarrels. 
Entre tots vam demostrar ser ben 

solidaris ja que vam recaptar la xi-
fra de 485 euros, que després van 
ingressar a la fundació de l’Hospital 
Sant Joan de Déu. Gràcies a tothom 
per participar-hi!!!

Aquest curs l’assamblea ordinària 
de l’AMPA ha aprovat el canvi de 
nom a AFA (Associació de Famílies 
d’Alumnes) amb la voluntat de re-
presentar les diverses tipologies de 
famílies que conviuen en el dia a dia 
de l’escola.
També amb l’objectiu de treba-
llar per fomentar l’educació per la 
igualtat de gènere, trencar amb els 
estereotips i els prejudicis sexis-
tes i promoure la no discriminació  
entre dones i homes, i entre nenes i 
nens s’ha creat la Comissió de Gè-
nere. Aquesta és transversal i vetlla 

per aportar sempre una perspectiva 
de gènere entre els diferents àmbits 
d’actuació.
Durant el curs, s’han dut a terme al-
gunes activitats:
- Dia 8 de març: hem omplert l’esco-
la de llaços liles i hem fet un mural a 
l’entrada de l’escola amb fotografies 
de dones rellevants de la història
- Nous contes a la biblioteca amb 
perspectiva de gènere
- Xerrades com ara “El cervell té gè-
nere?”
- Cinema al Zumzeig amb la pel·lícu-
la “Zog, dracs i heroïnes”.

Xocolatada contra el càncer infantil Som AFA i treballem amb visió 
de gènere

El taller sobre il•lustració i procés 
creatiu amb la coneguda il•lustrado-
ra Rocío Bonilla ha estat, sens dub-
te, el taller amb més assistència dels 
que hem organitzat amb la presència 
d’unes 50 famílies. Els nens i les 
nenes han conegut en persona qui 
ha dibuixat molts dels protagonistes 
dels contes que tenen a casa: la Mi-
nimoni, el Max, l’Extraterrestre… A 

més han pogut veure en directe com 
la Rocío els dibuixava en un minut a 
la pissarra… fantàstic!!!
La il•lustradora ens ha parlat del 
procés creatiu, de la idea, de la im-
portància de pensar i observar el 
nostre entorn i ens ha fet un gran 
regal: una il•lustració feta allà ma-
teix en directe de la seva estimada 
Minimoni que quedarà per l’escola.

El món de la il·lustració de la 
Rocio Bonilla  

Dissabte 15 de juny

Horari Espai 

17h - 19.30h ................................Pati ..................................................................Inflables

17h - 19h......................................Pati ......................................................................Tallers

17h - 19h........................ Davant ludocteca ..........................................Futbol botons

17h - 19.30h  ...............................Pati ........................................................... Fira un euro

17h - 19.30h ............................Gimnàs ...................................................  Taller de Circ

17.30h ............................. Aula descoberta ..................Espectacle ombres xineses

18.45h ............................. Aula descoberta ..................Espectacle ombres xineses

19.20h  ............................ Aula descoberta ............................ Taller ombres xineses

18h - 19h .....................................Pati .......................................................... Talent Show

19h - 19.45h  ..............................Pati ....................... Taller de ball amb Núria Dansa

19.45h - 20h  .................. Pati fins gimnàs .................................. Fem ballar la Ciona

20h - 20.30h  .........................Gimnàs ...........................................................Discoteca

20.30h - 22.30h ........................Pati  ........................... Sopar + Dj Beats On Wheels

Programa FestaFESTIVAL EXTRAESCOLARS  
ESTIU 2019

11, 13, 14 i 15 de Juny 2019
Benvolgudes famílies,

Com als darrers cursos, ens plau convidar-vos al Festival d’Estiu de les activitats extraescolars que 

enguany celebrarem els dies 11, 13, 14 i 15 de Juny.

A continuació us detallem l’horari. 

ACTIVITATS DE PISCINA A L’ESPORTIU ROCAFORT
farà una classe oberta per grup en el seu horari habitual durant la setmana de l’11 al 17 de juny. 

Dimarts 11 de juny

Aula manualitats
 16:30-17:30 Trossets Pachtwork
 
Dijous 13 de juny

Pati
 17:30-19:30 Exhibició Patinatge
 
Divendres 14 de juny

Aula manualitats
 16:30-17:30 Anglès Kiddo
Pati
 17:30-17:45 Recreació s/ rodes
 17:45-18:00 Iniciació Patinatge
 18:00-18:45 Futbol 3r i 4t
 18:45-19:30 Futbol 5è i 6è
 19:30-20:15 Bàsquet 3r i 4t
 20:15-21:00 Bàsquet 5è
Gimnàs
 17:30-18:00 Ball per menuts
 18:30-19:45 Ball Modern / Gimnàstica Rítmica

Dissabte 15 de juny

Pati
 09:00-10:00 Iniciació esportiva i multiesport
 10:00-11:00 Iniciació al futbol
 11:00-12:00 Iniciació al bàsquet
Gimnàs
 09:00-09:30 Guitarra/Piano
 09:30-10:00 Story Tellers
 10:00-10:30 Teatre
 10:30-11:30 Karate
 11:30-13:00 Concert Cant Coral Alumnes
   L’ ordre d’actuació dels grups 

de cant coral serà:
  P4-P5
  3r-4rt
  1r-2n
  5è-6è
Espai Obert
 10:00-11:00 Escacs
Aula
 10:30-11:30 Robòtica + Aeronàutica


