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Ja està aquí tot el que volieu saber sobre les activitats de l'AFA.

Esperem que us agradi!

Us presentem el primer butlletí de l’AFA on podreu assabentarvos de tot

el que hem fet aquest primer any de vida de l’escola, i on podreu veure com,

treballant conjuntament famílies i mestres, hem fet que el dia a dia dels

nostres fills sigui encara més ric. Començar a una nova escola sempre és un

repte, però començar una nova escola és un repte encara més gran. Tot està

per fer, tots som nous a la tasca, o gairebé nous. Per sort, teníem gent amb

experiència en aquests embolics. Però també és cert que hem guanyat

experiència i coneixements per l'any vinent.

En aquest butlletí us explicarem què hem fet i què volem, quins han estat

els nostres reptes i quines les nostres il∙lusions, perquè volem que us

engresqueu i us decidiu a formar part de l’AFA, no només com a socis, sinó

participant activament en el que cadascú pugui. Hem fet moltes coses aquest

any, però encara ens en falten moltes més que a poc a poc anirem fent amb la

vostra col∙laboració. Quants més siguem més podrem fer.

Tal i com des del principi es va apuntar per part de l'escola com de l'AFA (i

amb el molt adient nom de l’escola: el de l’escriptor Paco Candel), aquesta és

una escola que gaudeix de l’heterogeneïtat cultural que tenim al barri.

Aquesta heterogeneïtat la vivim com una riquesa cultural en la que els

nostres nens aprenen que tothom és igual i a la vegada diferent, que hi ha

diferents tipus de famílies i cultures i que de totes elles podem treure’n algun

aprenentatge a més a més de l’educació formal que ofereix l’escola.

Anem doncs a fer una ullada a la feina feta, que no està tota la que és, ni

hi és tota la que es fa.

Benvolgudes famílies



L'escola i l'AFA van decidir que volíem fer

una festa de benvinguda. La primera festa del

primer any de l'escola per celebrar, en primer

lloc, que el projecte havia començat i, en segon

lloc, per conèixernos tots una mica millor.

Va funcionar molt bé. La comissió de festes

va preparar moltes activitats i l'equip de l'escola ens va ajudar a pintar, a

inflar globus... Els pares que van fer els tallers s'ho van passar d'allò més bé

pintant, decorant i dirigint les activitats. Els nanos van gaudir d'un dia

dedicat a ells en un entorn que començava ja a ser familiar per ells.

Van fer carreres de cotxes, van trobar el tresor pirata, van fer maraques,

van pescar peixos a una piscineta, van pintarse la cara amb molt d'art i van

veure com es plantava un arbre al pati.

Endermar, l'empresa de

càtering del menjador, ens va

regalar aquest primer arbre i ens

va convidar a un càtering que no

ens vam poder acabar!!

Festa de Benvinguda

Carnestoltes

Vam poder gaudir de la primera Rua de

Carnestoltes de l’Escola Paco Candel. Ens

vam disfressar fent servir el nom de cada

classe: les girafes, les llunes, les estrelles i

els sols. Al final vam ser un bon grapat,

però segur que l'any vinent en serem molts

més, ja que ens ho vam passar d'allò més

bé.

Al taller de disfresses cadascú va poder confeccionar, a partir de la

plantilla general, la seva disfressa amb el seu toc personal.



Arbre i caseta

Des de bon començament, en veure que

el pati no tenia arbres, la comissió de medi

ambient va intentar trobar la manera per

com posarne al pati, com a mínim un per

anar fent ombra i que els nens veiessin al seu

entorn quelcom relacionat amb la natura.

També estàvem intentant que el projecte de

l'hort arrenqués, tot i que això va trigar més.

Gràcies a Endermar, vam veure el primer arbre plantat, i les famílies van

aportar diners a la festa de benvinguda per poder fer guardiola i fer ben

bonic el pati. Amb els diners recollits, com que l'ajuntament va decidir posar

els arbres i adequar una zona d'hort, vam regalar a l'escola una caseta on

posar totes les eines per tenir cura de l'hortet i els arbres. Els papes i les

mames van muntar la caseta i la van pintar per suportar vent, pluja, neu i el

que vulgui venir, fins i tot, els nostres nens!

Amb la feina de l'escola (i al marit de la

Palma que ens cuida la tomaquera), els

nostres nens ara poden veure d'on venen els

vegetals que mengen, i d'un en un (perquè

encara no n'hi caben més) poden gaudir de

l'ombra dels arbres del pati.

Fotografies de la construcció de l'escola



Sant Jordi

A prop de l'escola, a la cantonada

d’Aprestadora amb Amadeu Torner, l'AFA va

posar una paradeta de roses vermelles el dia

de Sant Jordi. Va ser un dia llarg en el que

uns quants pares i mares van dedicar una

estoneta (o més...) del seu temps a vendre

les roses.

Al final no ens va quedar ni una, es van vendre TOTES!! Aquell dia també

vam poder comprar contes ben divertits i interessants a la parada que l’escola

va muntar al pati.

Mercats de joguines i de segona mà

El dijous 15 de desembre del 2011 es va

celebrar el Primer Mercat de Joguines de

segona mà a l’escola. A la dreta podeu

comprovar que va ser tot un èxit!

No contents amb això ens vam engrescar per

fer un altre mercat, aquesta vegada totes

aquelles famílies que ho han volgut han pogut

remenar, triar i gaudir d’unes fantàstiques gangues al I Mercat de Segona Mà

de l’escola. A més a més, va haverhi una paradeta amb pastissos deliciosos

per berenar. Es van recaptat uns diners que es destinaran a l’organització

d’activitats diverses i a la festa de final de curs



Material

Ha estat una feinada trobar un

equipament esportiu per fer psicomotricitat i

per dur a les sortides fora de l'escola, amb un

estil diferent, propi i que aguantés tot el que

els nens li posen a sobre. Tot i això, hem pres

nota per canviar una mica el disseny i ferlo

més fàcil de posar de cara al proper curs.

El podeu trobar a la botiga "Draps per

nens" al carrer de les Arts i els Oficis, 34. Allà hi trobareu bates de diferents

colors (verd, vermell, blau i taronja) on opcionalment es pot brodar el nom

del nen/nena, xandall d’hivern i d’estiu i bosses de tela

amb el nom de l’escola brodat.

La comissió de materials també s'ha encarregat de la

gestió del material necessari per les festes, les disfresses

i les activitats.

Marea Groga

A la darrera assemblea es va decidir adherirnos a la

Plataforma LH Educació a L'Hospitalet secundant la

iniciativa de la Marea Groga, que proposa dur samarretes

grogues tots els dimecres (es poden comprar samarretes

a través de l'AFA). Les retallades ja es noten tant en el dia

a dia com a llarg termini ja que el projecte de construcció

de l’escola ha quedat aturat fins al desbloqueig dels fons

per les escoles públiques. Per això des de l'AFA creiem important fer notar el

nostre descontent amb les retallades i la nostra defensa d'un:

“Ensenyament Públic de Qualitat”.



La tele visita la nostra escola. Podeu veure el video a la següent direcció:

http://www.digitalh.cat/

c/journal/view_article_content?groupId=10911&articleId=4327215

I els diaris se’n fan també resó:

http://afapacocandel.files.wordpress.com/2011/09/inicicurs.pdf

Sortim als mitjans

Recursos pels més petits

EDU365: http://www.edu365.cat/

Petit Barcelona: http://www.petitbcn.com/

La Rana Pepa: http://www.laranapepa.com/

Petit Explorador: http://www.petitexplorador.com/

Una mà de contes: http://www.super3.cat/unamadecontes/

Biblioteca

L'any vinent l'escola vol tenir una

biblioteca pròpia per tal que els nens en

puguin gaudir en tot moment, a més a més

de les visites a la Biblioteca Plaça Europa.

Com que ens semblava bona idea que la

tinguessin disponible des del principi de curs

l'AFA va decidir en assemblea posar la

primera pedra. Podeu veure una part de la

biblioteca a la fotografia.



Junta

La Junta (de nova creació, com tot a aquesta escola) es va constituir per

consens i està formada per una presidenta, un vicepresident, una secretaria,

un tresorer i quatre vocals, un per cada una de les comissions: Comunicació,

Festes, Medi Ambient i Extraescolars i materials.

Com a junta els nostres objectius en tot moment ha sigut:

1) Vetllar pel bon funcionament de l’associació (tant burocràticament com

internament), atenent les necessitats de les famílies i els seus

suggeriments.

2) Gestionar els comptes i els recursos econòmics amb garanties,

precaució i estalvi, procurant ser molt conscients que ens mantenim

amb els esforços que cada família fa amb les seves aportacions.

Explicar tot el que hem fet seria molt llarg, però us en fem cinc cèntims.

Ens hem federat a la FaPaC, ens hem reunit amb el consorci esportiu, amb

el consell de normalització lingüística i amb el programa d’atenció educativa

a les famílies, hem assistit a xerrades… És a dir, ens hem informat per treure

el millor d'arreu.

S’han sol∙licitat subvencions a l’Ajuntament de L'hospitalet i a la

Generalitat de Catalunya per dur a terme els projectes aprovats, tot i que

aquests últims ens han estat denegats a causa de les retallades.

Per acabar s'han establert contactes comercials amb empreses, s'han

sol∙licitat preus, descomptes, col∙laboracions...

I encara més

Per si tot això no fos suficient, encara hi ha més coses que queden per

comentar. Tenim el conta contes d'en Ricard Ulldistret amb el seu espectacle

Liatroques (amb el suport de P.A.E.F.), la rifa de Nadal on es va sortejar un lot

de regals que incloïa una càmera digital, la presentació de l'AFA a la jornada

de portes obertes animant als assistents a participar a la nostra associació, la

gestió de l'acollida al matí (CET10), un grapat d'enquestes de tot tipus,... I

per últim, esmentar una activitat que encara no s'ha posat en marxa, però

que creiem que seria molt interessant, el “Café Paco Candel”: on les famílies

es troben i xerren de tot allò que els preocupa al voltant d'un cafè.



Comunicant

Des de l'AFA també s'ha fet un esforç per

comunicar tota aquella informació que creiem

interessant pels pares, tant propis de l'AFA com

no. Com que és el primer any s'ha hagut de muntar

tot de zero: taulell de l'AFA, el sistema de notes als

pares, el bloc de l'AFA i els grups de correu.

Volem animar a la gent a que segueixi el grup

de correu ja que serveix tant de canal d'informació

com d'espai de debat amb la resta de pares de

l'escola. S'ha informat des d’assemblees i reunions (tant internes, com de

l'escola, com amb altres entitats), passant per les activitats de l'AFA

(Carnestoltes, conta contes, ...) i xerrades d'interès, fins a propostes lúdiques

al "Què fem aquest cap de setmana?" o resums de notícies breus.

Contacte

Correu electrònic: afapacocandel@gmail.com

Grup de correu: afapacocandel@googlegroups.com

Web/Bloc: http://afapacocandel.wordpress.com

Facebook: http://facebook.com/familiespacocandel

Altres contactes: http://afapacocandel.wordpress.com/contacte/

Esperem els vostre comentaris, suggeriments, idees i aportacions de

qualsevol mena, i us convidem a participar o a proposar activitats perquè

l’escola i l’associació creixi. Us esperem!




