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1.1. Text base 2019-2020
Dossier actual (2019/20)[1]

1.2. Canvis per a 2020-2021
1.2.1. Benvinguda de cada comissió
[Seria adequat potser que cada comissió escrigui un/s paràgraf/s adreçats a les noves famílies]

1.2.1.1. Comissió biblioteca
1.2.1.2. Comissió Comunicació
1.2.1.3. Comissió escola de families
Proposta de text per al manual de benvinguda 2020/21 a les famílies de l'escola

Veniu a aprendre i compartir coneixements a les trobades quinzenals de l'Espai de Debat Educatiu
(EDE)!
Què són aquestes trobades EDE?
Les sessions de l'Espai de Debat Educatiu (EDE) són sessions per compartir coneixements, dubtes i
experiències entre diferents persones de la comunitat educativa, en sentit ampli (incloent els familiars,
professorat i professionals relacionats del barri), tot i que majoritàriament solen assistir familiars
d'alumnes.
Quan i on es fan?:
Els dimecres de 15 a 16:15h, cada 15 dies, a partir del 2n dimecres d'Octubre 2020, a la Sala de Famílies,
de l'Escola Montseny (C/Torrent del Remei 2-10, Barcelona).
Si no es pot fer trobada presencial per temes de conﬁnament o altres, es farà a l'espai de trobades virtuals
de l'AFA:
https://memoria.afamontseny.com/Trobades[2]
Per a qui són?:
Memòria (Col·lectiva) de l'AFA de l'Escola Montseny - https://memoria.afamontseny.com

Aquestes trobades van adreçades a totes les famílies de l'escola, siguin membres de l'AFA o no, així com a
famílies d'altres escoles del barri, o familiars i professionals relacionats amb l'educació infantil i primària
del barri.
Com funcionen?:
Es sol llegir un text i/o veure algun vídeo i fomentar el debat i intercanvi d'experiències i dubtes entre els
assistents, tot i que cada vegada hi ha alguna família que s'ha preparat i modera una mica la sessió.
Temes previstos per al curs 2020/21:
Aquesta és la proposta inicial de temes per a les sessions EDE quinzenals durant el curs 2020/21:
1. Hiperpaternitats
2. Ús de la tecnologia interactiva multimèdia: a partir de quan i com?
3. Alimentació i salut
4. 2a sessió sobre comunicació no violenta (CNV)
5. Crits i Càstigs - també psicològics
6. Adaptar-se a l'evolució del cervell infantil
7. Gestió de les emocions
8. Enrabiades
9. Autocura de les famílies
10. Educació Afectivo-sexual

Com m'apunto?
Envia un correu amb les teves dades de contacte (per si hi ha canvis en alguna sessió) a:
escolafamiliesmontseny (a) gmail.com

Puc veure què es va fer durant el curs 2019/20?
Si, ho pots consultar-ho online a:
https://memoria.afamontseny.com/Espai-de-Debat-Educatiu[3]

1.2.1.4. Comissió èxit educatiu
1.2.1.5. Comissió exteriors
1.2.1.6. Comissió extraescolars
1.2.1.7. Comissió festes
1.2.1.8. Comissió menjador
1.2.1.9. Comissió Natura
Acabeu d'entrar? (P3, P4, ...)

1.2.1.9.1. Document de Bones Practiques Ambientals

Memòria (Col·lectiva) de l'AFA de l'Escola Montseny - https://memoria.afamontseny.com

1.2.1.9.2. Diumenges a l'Hort
1.2.1.9.3. Borses pel retorn de roba bruta o mullada
1.2.1.9.4. Tovalloletes humides compostables
1.2.1.9.5. Apadrina un test

1.2.1.10. Comissió patis
1.2.1.11. Comissio roba

1.3. Objectes perduts
Hi ha vàries zones destinades habitualment als objectes perduts a l'escola.
1. Un cubell al passadís al costat de la secretaria de l'escola.
2. Un altre cubell al costat del despatxet de l'AFA
3. Al replà d'educació infantil també solen posar els objectes perduts al voltant de les classes de P3, P4 i P5.

Cada cert temps, els objectes no recollits per les persones propietàries són buidats d'aquells llocs per fer neteja i
destinats a altres ﬁns (ONG del tercer sector o similars).

1.4. Possibles agressions?
Si detectes indicis de possibles agressions que estiguin patint els teus ﬁlls o altres persones, cal que ho notiﬁquis
a: XXX
El protocol d'actuació de l'escola és XXX ...
El del consorci d'Educació de Barcelona es pot trobar aquí
La guia de l'UNICEF sobre l'assetjament escolar és aquí:
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/ﬁles/recursos/acoso-escolar/UNICEF-guia-acoso-escolar.pdf

[4]

1.5. Vols celebrar una festa a l'escola?
[Explicar aquí què ha de fer una família per poder celebrar alguna festa d'anniversari als patis de l'escola, en cas
de que sigui possible]

1.6. Patis oberts (divendres - Ajuntament de Barcelona)
Els divendres per la tarda el pati de l'escola és obert a que els infants i familiars hi siguin ﬁns les 19h. Hi ha una
persona per part de l'Ajuntament de Barcelona vetllant pel correcte funcionament i ús del pati.

1.7. Patis en família (altres dies entre setmana - AFA)
Per poder allargar les estones al pati de l'escola entre setmana en acabar les classes escolars, i amb l'objectiu de
facilitar l'adaptació de les persones més petites i que les famílies tinguem un espai on poder conèixer'ns millor, els
altres dies de la setmana els infants i familiars poder ser-hi al patí de l'escola de 16:45 a 18h sempre i quan es
Memòria (Col·lectiva) de l'AFA de l'Escola Montseny - https://memoria.afamontseny.com

compleixin les següents condicions:
Cal que hi hagi una persona sòcia de l'AFA, responsable de vetllar aquell dia de la setmana pel correcte ús
de la clau de la porta de l'escola que dona al carrer, per permetre entrar i sortir a les famílies que ho
necessitin durant l'estona de patis en família.
Les famílies que poden gaudir dels patis han de ser sòcies de l'AFA (per la cobertura de l'assegurança)
Cal respectar, cuidar i deixar endreçat el material de l'escola
Cal respectar i cuidar les instal·lacions i la fauna i ﬂora de l'escola
Cal seguir el document de bones pràctiques ambientals per a les activitats de l'AFA en l'escola
No poden haver-hi menors al pati sense acompanyants, o que no siguin de l'escola
Tothom ha de sortir de les instal·lacions de l'escola quan el responsable doni per ﬁnalitzada l'estona
En sortir, cal tancar la porta amb clau
L'AFA es reserva el dret d'admissió a qui no compleixi les normes

1.8. Recomanacions per a l'ús dels xats de classe per
als familiars
1. Si hi ha algun conﬂicte entre alumnes, evitem incloure els noms dels infants involucrats per tal d'evitar
estigmatitzar-los per esdeveniments que poden ser puntuals.
2. .....

1.9. Mes
Repassar preg frequents de portes obertes a web escola
Noms alias d'aquesta pàgina:
Benvinguda | ManualBenvinguda | Manual Benvinguda | ManualDeBenvinguda | Manual de Benvinguda
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https://agora.xtec.cat/ceipmontseny-barcelona/wp-content/uploads/usu1707/2019/09/DOSSIER-FAMILIES-.pdf
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https://www.unicef.es/sites/unicef.es/ﬁles/recursos/acoso-escolar/UNICEF-guia-acoso-escolar.pdf

Memòria (Col·lectiva) de l'AFA de l'Escola Montseny - https://memoria.afamontseny.com

