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Núm. 5, gener-juny 2022

Acomiadem el curs 2021-2022.!!!

Estem contents de poder acomiadar el curs amb la nostra emblemàtica
FESTA DE LA FAMÍLIA!!!
El dia 17 a la tarda els nens i nenes han gaudit
d'activitats, inflables d'aigua i festa de
l'escuma al pati de Sants. Ha estat un èxit!
Sense els col·laboradors i monitors de moviments no
hauria estat possible, Gràcies a tots i totes!

I el dia 18 al vespre l'esperada Revetlla, amb
coca, cava, música i "ballaruca"!
Des de l'AFA agraïm la col·laboració dels monitors de
moviments de l'escola. També a les famílies que van ajudar a
recollir taules i cadires.

I... S'HA FET PÚBLIC EL RESULTAT DEL CONCURS LOGO AFA

Els 2 logos finalistes han estat...
2n premi:

MARI CASADO

3r premi:

ORIOL ROS
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EL 1R PREMI ...
ARIADNA
CAMPRUBÍ
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AQUEST TRIMESTRE HEM REPARTIT MÉS PREMIS...
PREMIS A L'EXCEL·LÈNCIA
Hem volgut premiar els millors treballs de recerca de 2n de batxillerat per posar en valor la
feina i l'esforç dels alumnes.
Ha estat difícil triar els guanyadors ja
que s'han presentat uns projectes molt
interessants i molt treballats. Però n'hem
hagut de triar 2.

"La medicina personalitzada"
Emma Jiménez

"Repte físic, mental i nutricional d'un triatló olímpic"
Patrícia Álvarez
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LES FESTIVITATS
CARNESTOLTES
Un any més, seguint els temes
triats pels nens, l'AFA s'ha
encarregat de fer i penjar les
consignes de la setmana.

També hem decorat les entrades de
l'escola de Sants

PASQUA
Com cada any, comprem porexpan i xocolata
pels ous de Pasqua.

Decorem l'escola de Sants per viure la
Pasqua amb il·lusió.

SANT JORDI
Per Sant Jordi decorem l'escola de Sants i

entreguem els premis dels Jocs Florals de la
ESO i Batxillerat.
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Mica en mica aquest trimestre s'han recuperat algunes activitats de l'escola que
trobàvem a faltar!
HEM TORNAT A MONTSERRAT!!!
L'AFA ha ajudat amb l'organització
de l'autocar i amb el "cotxe
escombra".

CANÇÓ RESPOSTA

Els nostres artistes han tornat a demostrar
que són imparables dalt de l'escenari!

L'AFA, com sempre, ha col·laborat organitzant
les entrades i sortides i coordinant el ball dels
pares i mares.

Volem donar les gràcies a la Merche que ha liderat el grup de ball de pares i mares durant
molts anys. Aquest curs ha passat el relleu a la Patri que ho ha agafat amb il·lusió!

CROS ESCOLAR

Els i les nostres atletes han participat a vàries
sessions dels Cros escolar.
Alguns, fins i tot, han estat classificats per a la
Final Nacional de Cros Escolar.
Us animem a participar-hi!
RECORDA QUE TAMBÉ TENIM UN GRUP DE RUNNING I UN DE MARXA NÒRDICA. ANIMA'T A
APUNTAR-TE EL CURS VINENT SI ENCARA NO HO HAS FET!
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LES XERRADES DE L'AFA

El 20 de gener l'AFA organitza una xerrada virtual sobre menors i joves

transsexuals. Olga Nadal, membre de l'Associació Chrysallys, ens explica en
primera persona com viuen les famílies aquesta realitat.

XERRADA SOBRE SEXUALITAT
Després de l'èxit de la xerrada de l'any

passat "Eines per parlar de sexualitat amb
els infants" a càrrec d'Estel Malgosa del

centre AFIN, hem organitzat una segona

edició per tal de trobar respostes que havien
quedat pendents.

Recorda, si creus que pots impartir algun taller o xerrada no dubtis en
contactar amb nosaltres.

També pots proposar temes i mirarem de buscar ponents o formadors.
Esperem poder-ne organitzar moltes més durant el proper curs!
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APORTACIONS PER A LES FAMÍLIES ASSOCIADES
Des de l'AFA destinem una part del pressupost a
ajudar a les famílies associades per a activitats
relacionades directament amb l'aprenentatge i el
creixement dels nostres infants i joves.

ANGLÈS
Oferim una bonificació a totes aquelles
famílies associades que els seus fills o filles
hagin obtingut el títol del FCE durant el
curs 2021-2022.
Hem ampliat el termini de sol·licituds
fins al 31 d'agost!

CONVIVÈNCIES 6È

Més informació a la
nostra pàgina web

Durant el més de febrer hem fet l'aportació per a les convivències
d'aprofitament de 6è.
Les famílies associades han tingut
un descompte de 6 € per nen@.

LLIBRES PER LA ESO
Hem fet la compra de 15 exemplars dels llibres "El curiós incident del gos a mitjanit"
perquè alumnes de la ESO treballin temes relacionats amb la salut mental a classe.
Per Sants hem comprat un parell d'exemplars de 3 llibres que treballaran des del
servei d'orientació: "La Bet i el Tea", "El dimarts i el meu tiet i els extraterrestres" i
"Talpet terratrèmol".

contactar amb nosaltres.
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L'AFA SOLIDÀRIA
Juntament amb l'escola hem organitzat
la recollida de menjar, roba i donatius per
fer arribar a Ucraïna.
Agraïm la feina dels voluntaris i
voluntàries que ens han ajudat a fer
possible que les caixes arribin al seu destí.
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EL MENJAR NO ES LLENÇA
Continuem amb la nostra aportació al
projecte "El menjar no es llença"
aprofitant l’excedent de menjar cuinat del
menjador de l’escola que, a través de l’ONG
Nutrició sense fronteres, es distribueix a
diversos menjadors socials propers.

FIRENTITATS
Després de dos anys de pandèmia, Firentitats torna a omplir els carrers del
barri i l'escola i l'AFA hi som presents.
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SANT MARCEL·LÍ A LES CORTS
Hem col·laborat amb l'escola de les Corts
amb la festa de Sant Marcel·lí, el dia 7 de
juny
Com sempre, hem posat la parada
de crispetes i...

aquest any també paradeta de cotó
de sucre i INFLABLES D'AIGUA .
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11 DE FEBRER: STEAM A LES CORTS
El dia 11 de febrer, dia internacional de la dona i la nena, un grup de mares han fet
xerrades als alumnes de la ESO per explicar la seva experiència laboral, dins el món de
l'STEAM. Tant elles com els alumnes ho han valorat molt positivament. Esperem que el
curs vinent es pugui tornar a repetir.
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Recordeu que podeu aportar idees i
ser col·laboradors actius

Tots som AFA!

Ens trobaràs a:

https://www.ampamaristesscorts.cat

