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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 segon butlletí de l’AFA on us podreu assabentar de tot el

que hem fet aquest segon any de vida de l’escola i de l’AFA.

Aquest segon curs ha estat marcat per la incorporació de les famílies de

dos classes de P3. Aquest fet, per altra banda tant normal, ha fet que passem

de ser una escola familiar a una escola familiar més gran. També, de mica en

mica, hem anat incorporant les noves famílies a l'AFA, tant a les comissions i

els grups de treball com a la Junta. Això s'anirà fent cada any. Enguany, però,

com que som una escola en creixement no hi ha hagut classes a les que dir

adéu!

En aquest butlletí us presentem les

activitats d'aquest curs, amb l'experiència

guanyada durant el curs passat però amb la

mateixa il∙lusió o encara més. 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



Aquest any per Sant Jordi es van fer moltíssimes

activitats. Per començar es va posar una parada de

roses a la cantonada amb l'ajut incansable d'uns

quants pares i mares. El pròxim Sant Jordi haurem de

tenir més roses ja que es van acabar molt aviat!

Per continuar, i com no podia ser d'una altra

manera, es va muntar una parada de llibres pels més

petits. Els van mirar, tocar i “llegir” fins a escollir el

llibre que més els hi va agradar.

Però això no va ser tot, vam tenir xocolatada

gràcies a la col∙laboració de l'empresa Roca González,

l'aparició estel∙lar del Drac de Sant Jordi i dues rodes de llibres.

Sant Jordi

Carnestoltes

El Carnestoltes d'aquest any va ser una mica

accidentat però al final el que compta es que va ser

una festa que van gaudir tant els nens com les

famílies. La temàtica d'aquest any va ser “El món del

Whatsapp” i, en particular, la seva part més lúdica, els

emoticons! Encapçalats per un telèfon d'última

generació d'unes 50 polsades! Els nens s'ho van passar

d'allò més bé jugant amb els seus jocs a la pantalla

tàctil. Potser d'aquí uns anys els fabricants

de mòbils arribin a on hem arribat

nosaltres!

Tot això amenitzat per un equip de música “nou de trinca” de

l'AFA per ballar una miqueta i gaudir de la segona Rua de

Carnestoltes de l’Escola Paco Candel!



El nostre primer any d’extraescolars!

Ballem Funcky!... Iniciació Esportiva... Escacs... Casal Multiactivitat! Les

nostres primeres extraescolars!

Sí! Aquest ha estat el primer curs

en el que l’AFA ha ofert un servei

d’extraescolars i ha sigut una

posada en marxa apassionant! Hem

organitzat, hem après, hem

corregut, hem solucionat... hem

contractat al Juanmi! Hem gaudit

treballant per oferir un servei que permeti la conciliació familiar i alhora que

garanteixi la qualitat de l’activitat.

Les portes obertes, que van tenir lloc la

darrera classe del curs, han permès a mares

i pares divertirse, observar i compartir

aquest espai amb els seus fills i filles i

conèixer de primera mà quins són els

objectius i la metodologia de l’activitat.

I això només ha estat el primer any!

L’experiència, la il∙lusió i el treball en equip

fan que el curs vinent tinguem una oferta

molt més àmplia, més variada, encara més

atractiva i amb la mateixa qualitat! Grup

coral, anglès, teatre, escacs, esport...

Esperem que les gaudiu!



Final de Curs

A l'igual que l'any passat, al mes de juny,

hem cel∙lebrat una festa de final de curs, a

on hem gaudit de la companyia i de les

qualitats culinàries de la resta de famílies de

l'escola, gràcies al sopar de germanor. A més

a més, tant abans com després del sopar hi

ha hagut animació amb el grup “Tomy y

Anna” que ens han fet ballar als grans i als

petits amb la seva música i els seus balls.

Aquesta ha sigut la última gran activitat

del curs, esperem que tothom hagi aprofitat

per abraçarse a tothom fins el curs vinent.

Concurs Samarretes i Lipdub

Ser de l’AFA té això... trobarse un grup de pares i mares amb moltes

ganes de participar i que no parin d’idear i d’idear!! Cafès, mails, xats... Tot

és vàlid mentre sigui per posar en marxa molts projectes, moltes il∙lusions,

moltes idees!!

La primera: el I Concurs de Samarreta de

l’AFA i de Logotip. La mama de la Carla (P4)

i l’avi del Pau i la Laia (P3 i P5) van ser els

guanyadors. Enhorabona!!

La segona: Un lipdub a ritme de Macaco!!

Nervis, molts

nervis..., moltes

hores de preparació, moltes estones de diversió

i tot això concentrat en 3 minuts de cançó!!

Escola i família juntes!! Silenci!!!... acció!!!!!!!

Y sí, Ohh ohh... Seguireeemoosss...



Festa Acció Social i Mercats

Aquest curs hem preparat dos mercats solidaris, un d’hivern i l’altre

d’estiu, ambdós mercats han comptat amb un berenar solidari i tota la

recaptació s’ha destinat l'AFA i al Fons Social.

En el primer mercat, vam utilitzar l’espai de menjador i allí les famílies

van portar per vendre de tot una mica.

El mercat d’estiu, l’hem fet coincidir amb

un joc de l’oca sobre la sostenibilitat i el

consum responsable, recollida de roba per

una ONG Global Humanitaria i berenar

solidari destinat al Fons Social. També hem

tingut paradetes d’unes famílies de fora de

l’escola que venien objectes amb fi solidari.

Reivindicacions

L’activitat reivindicativa aquest curs ha estat molt intensa. Cada dimecres,

els nens i nenes es posen la samarreta groga SOS i hem decorat les tanques

de l’escola amb diverses pancartes reivindicatives. Ens hem adherit al MUCE

(Marc Unitari de la Comunitat Educativa) i a Som Escola.

Hem assistit a les nombroses manifestacions convocades contra la Llei

LOMCE i les retallades. També participem a la tancada a l’escola Joaquim

Ruyra durant el Sant Jordi reivindicatiu i a la cadena humana 9 de març.

Hem publicat el vídeo Escola en Català:

http://www.youtube.com/watch?v=ypy7KSm03nc.

I, sota el lema Volem Créixer, assistim al ple municipal, recollim

signatures i mantenim diverses entrevistes perquè ens posin un mòdul pel

proper curs.



Aquest any hem sortit en els següents mitjants de comunicació:

La festa Solidària a L'informatiu de LH Digital

P4 i P5 a Catakrac de BTV

Reivindicacions a El Far, La Vanguardia i LH Digital

Situació de l'Escola a L'informatiu de LH Digital

Inici del curs a L'informatiu de LH Digital i al Diari de L'Hospitalet

Podeu trobar els enllaços a la següent pàgina:

http://afapacocandel.wordpress.com/tag/mitjanscomunicacio/

Sortim als mitjans

Recursos pels més petits

Edu3cat: http://www.edu3.cat/

Revista de Poesia: http://www.pissiganya.cat/

Familias en Ruta: http://familiasenruta.com/

Jocs educatius: http://gcompris.net/es

Enllaços de "Educació Infantil" de les Illes Balears:

http://weib.caib.es/Mon/arees/educacio_infantil/ed_infantil_.htm

Delegats

A principis d’aquest curs vam crear la figura del delegat/da de classe. Vam

creure que un referent en cadascuna de les aules ens ajudaria a dinamitzar la

informació entre les diferents comissions i les famílies. La nostra escola està

creixent i, per tant, es fa necessari tenir un nexe per a canalitzar les activitats

i les propostes entre famílies i l’AFA per tal de que tothom es senti partícip de

tot allò que es fa.



Comunicant

Des de la comissió de Comunicació

aquest any s'ha fet un esforç per intentar

arribar a més famílies, no només als socis i

famílies de l'escola, sinó també a les futures

famílies de l'escola i la resta del món. Per

això s'han fet des de vídeos per les portes

obertes i un lipdub, passant per obrir un

canal de vídeos a YouTube i tenir presència

a altres xarxes socials com el Twitter o el Facebook.

Ara ja no hi ha excusa, segueix totes les informacions de l'AFA des d'on

vulguis!

Vull ser soci de l’AFA

Enhorabona! Perquè a les

assemblees podràs votar i decidir

quines coses pot fer l’associació per

millorar la seva activitat i seràs una

peça important de la comunitat

educativa, però encara hi ha més:

rebràs el teu carnet de soci – usuari d’OR BP, i obtindràs descomptes

al proveirte de combustible, al túnel de rentat i acumularàs punts

Carrefour.

l’associació de comerciats de Santa Eulalia t’oferirà descomptes a les

botigues on vegis aquest distintiu.

gaudiràs de preus especials per a socis a les activitats d’AFA, com el

DVD de l’actuació de Nadal, les disfresses de carnestoltes, els

llibres de Sant Jordi, samarretes i equipament, festes, servei de

cangur a les reunions, casals d’estiu…



Espai per les Famílies

¿Dónde queremos que lleguen nuestros hijos?
Una pregunta simple, pero con numerosas respuestas, ¿Dónde queremos

que lleguen nuestros hijos en la vida? Por supuesto mucho más lejos de donde

nosotros hemos llegado, siempre queremos más, si nosotros tenemos un piso

para ellos queremos dos, si tenemos un trabajo, queremos que el suyo sea el

mejor, y si nosotros ganamos X, queremos que ellos ganen X+Y, pero además

¿queremos que sean felices?, ¿que sean niños?, ¿que se diviertan jugando?

A veces pienso que no queremos que se diviertan mucho, sólo queremos

que sean los mejores, que aprendan a jugar al ajedrez, para que desarrollen su

mente y aprendan lógica; que aprendan inglés para que el día de mañana sean

perfectos hablando una lengua extranjera y no como la gran mayoría de los

padres, que chapurreamos un poco el inglés en el mejor de los casos.

Debemos pararnos, reflexionar, y sobretodo jugar más con nuestros hijos,

enseñarles y que aprendan, si por supuesto, pero sobretodo jugar con ellos. Es

un tiempo precioso que se nos va a ir de las manos antes de que nos demos

cuenta y una vez se haya ido ya no volverá.

¿Dónde queremos que lleguen nuestros hijos?

Por encima de todo a ser felices. Montse Urgell

Contacte

Correu electrònic: afapacocandel@gmail.com

Grup de correu: afapacocandel@googlegroups.com

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

Twitter: http://twitter.com/AFAPacoCandel

Facebook: http://facebook.com/afapacocandel

Youtube: http://youtube.com/AFAPacoCandel

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

Esperem els vostres 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!




