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EDITORIAL

Amor

Solidaritat

LES VOSTRES NOTÍCIES

Els desitjos de la revista
El primer trimestre del curs ha passat volant i ja som a Nadal.
En aquesta època ens trobem amb la família, compartim
àpats pantagruèlics i ens fem regals. Són dies d’alegria,
especialment pels infants.
I el cap d’any és un bon moment per fer balanç de l’any que
acaba i fer-nos propòsits pel que ha de venir.
Des de la redacció de la revista volem aprofitar aquest espai
per fer-vos arribar els nostres desitjos pel 2019:
Primer de tot, salut i que tots i totes puguem viure moments
alegres amb els nostres infants
Que continuem sumant i construint una escola pública
de qualitat on tots els nens i nenes aprenguin a pensar
lliurament
Molta emoció i il·lusió per a les famílies, els avis i les àvies,
les mestres, els i les monis i tot el personal
Els millors desitjos per als nostres fills/es
I, sobretot, que us animeu a escriure i compartir les vostres
idees amb la revista.

Felicitat

Emoció

Consell de redacció
Mari Salvadores, Xavi Bienes, Lluis Medir,
Mària Pey, Anna Salvador, Blanca Martínez
de Foix, Joan Davia.
Correcció lingüística
Laia de Bobes
Maquetació
David Caparrós
Per a més informació, enviar propostes o
formar part de la comissió de la revista:
auro-revista@googlegroups.com
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Exposició al Museu Marítim de Barcelona.
Fins el mes de març de 2018.
Gratuïta.
De tant en tant, com les ostres que amaguen perles, trobem
tresors inesperats que ens arriben directament al cor. I allí
se’ns queden.

Alegria
Pau
Amistat

Tots i totes fem la revista Globus!!
Bon nadal i feliç 2019

QUI SOM

Il·lusió

ANTON I BENAIGES, EL MESTRE
QUE VA PROMETRE EL MAR

Això passa amb aquesta exposició tan senzilla i tan emotiva,
que explica com resoldre un interrogant dels molts que es
plantegen entre alumnes i mestres, sobre com és el mar,
quan la complicitat compartida ens empeny a investigar
plegats aquestes curiositats que acaben sent la pròpia vida.
Un mestre català amb l’equipatge ple de l’ensenyament de
la República arriba a la seva plaça en un poble petit amb
una escola petita, situat a l’interior del territori espanyol,
on els infants tenen d’horitzó els turons que envolten la
població.

ÍN DEX

No podem encara concebre l’ús de cap mena de pantalla, ni
d’un teclat amb el qual contactar amb ningú o que permeti
aconseguir la informació de com funciona el món i les

notícies que passen. Tot plegat, només ens deixa imaginar
paisatges diferents a través dels viatgers que tornen al
poble i ens ho expliquen.
L’eina més important que portava aquest mestre era una
petita impremta i, amb el pensament pedagògic de Céléstin
Freinet, la va fer servir per elaborar petits textos escrits en
forma de quaderns de lectura de les coses quotidianes que
captivaven als alumnes; entre elles, imaginar el mar.
Construir aquest somni plegats va ser preparar unes colònies a Montroig, d’on era el mestre. Però mai no van poder
ser perquè... era l’any 1936!
Aquest curs, des de l’aula de plàstica els nens i nenes de
cinquè de la nostra escola han tingut l’oportunitat de practicar amb una impremta d’aquesta mena escrivint també els
seus popis textos.
L’exposició, molt ben muntada i molt ben explicada, és impressionant per la seva coherència pedagògica, que queda
emmarcada entre el mar i la guerra. Nosaltres escollim el
mar: sempre, com la vida, amb nous horitzons per estrenar.
Exposició Antoni Benaiges, el mestre que va prometre el
mar. Museu Marítim de Barcelona. Fins el mes de març de
2018. Gratuïta.
Montse Espert, mestra
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Laia 1er A

EL FUTBOL

Marta

Berta Medir 1r C

Fer futbol, per mi, és un somni fet realitat, perquè des de primer fer aquest esport
amb els meus amics era el que més desitjava. Però hi havia un problema: no hi havia
places i vaig haver d’estar tot aquell temps en llista d’espera amb altra gent a la qual
que li havia passat el mateix. Al cap dels anys, les persones que estaven en aquesta
llista es van anar rendint.
Un dia va arribar a l’escola un nen que es deia Martí i li van donar l’oportunitat
de jugar a futbol amb els que eren un grup més gran que el nostre (en aquest
cas, el dels de 5è de l’any passat).
Ara que sóc de cinquè, un nen ha marxat de futbol i jo, per fi, he pogut entrar
a l’equip. Sóc porter i portem dos partits jugats; els dos els hem guanyat i
només m’han marcat quatre gols.
L’any passat, mentre jugava a bàsquet al gimnàs, veia els meus companys de classe fent futbol (i és que, com que no hi havia places en aquell
moment, jo aprofitava per anar fent altres esports). Quan tornava cap a
casa li deia a la meva mare el que havia vist i li insistia que volia entrar
a futbol amb els meus amics i em posava a plorar. Com a mínim, a
l’hora de menjador, o els dimarts i els dijous, o al parc sempre que
podia jugava a futbol fent de porter.
Ara ja jugo a futbol i estic molt content. Un no s’ha de rendir mai,
perquè sinó m’hauria passat el mateix que als nens i nenes que
ho van deixar córrer en el seu moment.

Bru López P5

Marc Romeo (5è B)
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LA VEU DE LES FAMÍLIES
Uns mesos enrere va néixer a l’Esquerra de l’Eixample una nova colla
castellera, els Esquerdats. Un grup de veïns i veïnes vam voler crear aquesta
colla per a passar-nos-ho bé fent castells a prop de casa i alhora teixir una
xarxa veïnal més forta i cohesionada. Des del món dels castells sorgeix
un punt de trobada entre persones de tota mena, ja siguin petites, joves o
grans, i poder compartir i gaudir així d’un espai d’oci en comú tot superant
els diferents reptes i dificultats totes juntes. Músics, fotògrafs, gent de la
pinya, atrevits que vulguin pujar… tothom hi és benvingut!
Entrar com a canalla en una colla castellera també és un desafiament molt
important; conviure en un espai on els teus iguals són d’edats molt diverses
suposa un repte tant per la colla com pels pares, mares i nens. És una
aposta pedagògica, on la canalla i els més joves aprenen a superar aquests
reptes, afrontar les frustracions que es generen i a conviure en un grup de
gent molt gran on es treballa per construir, entre tots els integrants de la
colla, els castells.
Tot i ser una colla molt jove, ja tenim un gran historial d’actuacions fetes
arreu del barri. La nostra primera compareixença va ser per la Festa Major
d’enguany, on la colla es va estrenar amb un pilar de 3 en un lloc tan
simbòlic com és la presó de la Model. La segona actuació va ser al cap de
dos dies a l’Escola Industrial, amb 4 pilars de 2 nets i amb un altre pilar de
3 amb pinya, la qual va estar formada per gent del barri que valentament
s’hi va sumar. El tercer acte va tenir lloc als jardins Rosa Deulofeu, el cap
de setmana de cloenda de les festes majors, on vam realitzar 4 pilars de 2
nets per donar inici a la cercavila del Gegantó (el coneixeu, oi?), i els vam
rebre a la tornada amb un altre pilar de 3. En el context de festa major vam
organitzar un taller de castells pels més menuts, un sopar de Festa Major
per a la gent del barri, i moltes altres més activitats!
I tu, vols formar part de la nostra història?
Assagem els dimecres de 19h a 21:30h aquí mateix, al gimnàs de l’escola
Auró. Vine i participa!

GLOBUS / 6

LES COMISSIONS
DE L’A FA IN FORMEN
TEN IM WEB NOVA !
Vine a veure tot el que fem a

http://afaauro.org

COMISSIÓ D’EDUCACIÓ EMOCIONAL

LA COMISSIÓ D’EDUCACIÓ EMOCIONAL US AN IMA A PARTICIPAR!
El treball de les emocions es una gran
manera d’invertir en el futur: en el futur
dels nostres fills i filles i en el nostre
propi. Ser conscients del que passa en
l’àmbit emocional ens ajuda a entendre millor la vida i les relacions que
establim, a conèixer-nos a nosaltres
mateixos/es...
Per la Comissió d’educació emocional, ,
ja us ho hem dit moltes vegades, aquest
és el nostre motor, amb l’objectiu final
que la comunitat educativa de l’Auró
s’impregni de les emocions.
Tenim un tríptic amb tota la informació
sobre el projecte transversal que hem
iniciat aquest any a l’escola, amb subvencions de l’Ajuntament i la Diputació,
i us volem explicar com van les coses.
Ja s’han iniciat els tres grups de l’extraescolar d’Educació Emocional.
Ja s’han fet les tres excursions a La
Granja (els cursos de P4, 1r i 3r), amb
molt bona valoració per part de mestres
i nens/es.
Ja s’han fet les quatre xerrades de
l’Escola Emocional Familiar, amb una
bona participació de pares i mares.
S’han fet diversos tallers emocionals, a

les aules de 3r a 6è, sobre les emocions
i la resolució de conflictes.
Ens hem reunit amb l’equip directiu per
buscar alguna formació per a l’equip de
mestres de l’escola sobre el tema de
les emocions i com treballar-les a les
classes.
Estem molt contentes de com està
anant tot i pensem que aquesta és
una comissió molt enriquidora en tots
els sentits: disfrutem amb el que fem,
veient com arribem cada vegada a més
i més famílies. Pensem que tu també
pots disfrutar com nosaltres i pots
contribuir a fer que les emocions
s’escampin per tots els racons de
l’Auró.
T’animes formar part de la comissió emocional? Si t’hi vols apuntar,
envia un mail a auro-emocional@googlegroups.com i quedarem per explicar
millor tot el que fem.
Per acabar, us passem un recull de
bibliografia i les webs de les entitats
amb què treballem per dur a terme el
projecte. Esperem que us agradi!!!

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA:
Entrena’l per a la vida.
Cristina Gutiérrez Lestón.
Plataforma Editorial.
Educar para ser feliz. Una propuesta de educación emocional.
Carmen Boix i Casas. Ediciones Ceac.
ENTITATS AMB QUÈ TREBALLEM:
ARAE- www.araebcn.com
MARIONA GARRIGA marionagarriga.cat
MILOS SALGUEDA milossalgueda.com
GRUP TEMPS gruptemps.org
LA NAU www.lanauespacial.com
FIL A L’AGULLA filalagulla.org
LA GRANJA www.lagranja.cat
I visca les emocions!!
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TEN IM WEB NOVA !
COMISSIÓ D’IGUALTAT I COEDUCACIÓ

COMISSIÓ INCLUSIVA

CAP A L’U N IVERSAL FEMEN Í: LECTURA I COEDUCACIÓ
De tant en tant, alguns sectors de les
institucions culturals (la RAE, sense
anar més lluny) se senten impel·lits a
“recordar” que, des del punt de vista gramatical, el gènere masculí és
universal i que, per tant, el llenguatge
inclusiu que reclama el feminisme va
en contra de l’economia de mitjans que
regeix qualsevol sistema comunicatiu. No
obstant, tot sovint, quan dic “els nens”
amb la voluntat de generalitzar, el meu
fill de sis anys em corregeix: “deus voler
dir els nens i les nenes”, i emfasitza “les
nenes”, com si jo oblidés una part fonamental de la frase. Aquesta consciència
respecte a la llengua que tenen els nens
i les nenes (ara sí que ho dic bé)
té molt a veure amb la feina que
fa l’escola.
La coeducació, però, va més
enllà de les paraules que
emprem. Un punt essencial,
entre molts altres, recau en els
referents culturals, científics, etc.
que s’integren en l’aprenentatge
de cada dia (tant a l’escola, com
a casa, com a la societat en
general). Són moltes les imatges
estereotipades d’allò femení
(també d’allò masculí) que
trobem arreu, amb la peculiaritat
que els estereotips sobre les dones i les nenes venen codificats
pel pensament patriarcal (no són
de collita pròpia). Això fa que la
jove virtuosa (la princesa, posem
per cas) o la dona dolenta (la
bruixa), juntament amb mites tan arrelats
com el de l’amor romàntic, siguin representacions culturals que contribueixen
a “generitzar” les nenes a partir d’una
mirada que els és aliena.
És urgent, doncs, deconstruir aquesta
mirada i aquests estereotips si volem
que les nostres nenes reconeguin les
seves identitats en relació a models més
plurals. La lectura de contes i llibres
és una eina formidable perquè, amb el
material de què disposem actualment,
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permet diversificar els papers exercits
per les protagonistes femenines més
enllà dels rols tradicionals. Que hi ha
un canvi en marxa és una realitat: els
darrers anys hem vist com proliferen
els textos que inclouen la perspectiva
de gènere: princeses que es tiren pets i
biografies de dones extraordinàries han
omplert aparadors de llibreries dedicats a
la literatura infantil, a més de convertir-se
en èxit de vendes.
Acostumades a adoptar el punt de vista
dels homes (sobretot a partir d’una certa
edat, quan el protagonisme en els textos
literaris, els documents històrics o les

obres d’art és aclaparadorament masculí), les nenes petites tenen ara al seu
abast un ventall de models i de perspectives que fins fa pocs anys hauria estat
impensable. Estaria bé que aquest ventall es pogués mantenir als cicles superiors
i que les àrees, tant humanístiques com
científiques, incloguessin més referents
femenins. I, evidentment, que les famílies
continuéssim pel mateix camí, incorporant les dones i les seves empreses de
tota mena en el nostre univers vital.

És de justícia que la història de les dones
formi part dels currículums escolars, com
també ho és reconèixer els seu paper
a la literatura, l’art o la ciència, tantes
vegades silenciat. La lectura de novel·les
i contes, la dramatització d’obres de
teatre, ofereix un munt de possibilitats:
els mons de ficció ens transporten a
altres temps, altres experiències, altres
vides. Si les dones han crescut llegint
obres protagonitzades per personatges masculins, potser ara toca que els
nostres nens aprenguin a adoptar el
punt de vista d’elles. Empatitzar amb
heroïnes de novel·la o assumir un jo
líric en femení contribuiria, sens dubte,
a fer que l’espai de les dones
ampliés l’abast fins a fer-lo més
abraçador. En el context de les
produccions artístiques, aquest
espai ha estat interpretat com a
localitzat (posicionat des del cos
i la natura) envers l’anomenat
universal masculí (i ja no en un
sentit gramatical). Durant molt de
temps, en efecte, s’ha considerat
universal allò que, culturalment,
es vinculava als homes (el logos
i la raó).
Però aquest universal, com li
passa al meu fill amb el masculí
gramatical, sembla que ja no
funciona com abans. Cada cop
ens costa més acceptar la universalitat d’allò masculí, així com
les dualitats cos/ment, natura/
raó, associades a les representacions de dones i homes, respectivament.
Aprofitem-ho llegint més obres protagonitzades per noies, escrites o il·lustrades
per dones. Seria bo que els Contes de
bona nit per a nenes rebels (quin títol, en
el fons, tan sexista!) ho fossin també per
a nens que, tenint dones com a referents,
es rebel·len contra pernicioses construccions de la masculinitat. Potser d’aquesta
manera caminaríem, finalment, cap a un
universal també femení.

UNA ASSEMBLEA ANUAL CARREGADA DE NOVETATS
El passat 20 de novembre vam celebrar l’assemblea anual de l’AFA. Vam renovar càrrecs i s’hi van prendre algunes decisions
que ens afecten a tots els socis i sòcies de l’associació. En aquest article us en fem un resum. Recordeu que sempre podeu
consultar l’acta de l’assemblea per ampliar la informació.
• Es redueixen i agrupen les quotes de l’AFA pel curs vinent, tal i com resumeix la figura:

• S’aprova la proposta de la Comissió
d’extraescolars per ampliar la ràtio de les
activitats extraescolars de bàsquet, volei
i futbol a 14 jugadors/es per grup i que
aquest augment s’apliqui a partir del 2n
trimestre. D’aquesta manera s’evita que
cap infant que vulgui practicar un esport
es quedi sense plaça.

Junta Oberta. En aquest curs es destinaran a dos projectes:

- Secretaria: Laia de Bobes

• Projecte d’Educació Emocional: 1.500€

- S’afegeixen 5 pares i mares nous com
a vocals de la junta (sobretot de P4) i tres
mares de la junta es retiren.

• S’aprova la proposta de la Junta de
l’AFA per destinar partides extraordinàries, amb càrrec als fons propis de
l’AFA (romanent d’anys anteriors), per
al finançament de projectes aprovats en

• S’aprova també el pressupost per al
curs vinent.

• Projecte Monitors/es de menjador i
d’activitats extraescolars per a alumnes
amb Necessitats Educatives Especials
(NEE): 200€

• La junta també es renova. Aquest any
tindrem:

- Tresorer: Ramon Escassi

- S’escull una nova representant de l’AFA
al Consell Escolar: Laia de Bobes.
Us recordem que la junta oberta se
celebra habitualment el segon dimarts de
cada mes. Us hi esperem a totes i tots
amb els braços oberts!!

- Presidenta: Xelo Pastor

VINE A
TOCAR AMB
NOSALTRES!!
CADA DIJOUS
DE 18h A 19h
A L'ESCOLA

Ana Casas. Mare de 1r B
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COMISSIÓ DE BIBLIOTECA

COMISSIÓ FESTES POPULARS

ELS LLIBRES QUE FAN CRÉIXER ELS NOSTRES IN FANTS
El curs passat des de la Comissió de
biblioteca vam iniciar un club de lectura
perquè pares, mares, avis, mestres
i personal administratiu del centre
comparteixin moments al voltant de la
lectura i dels llibres que fan créixer els
nostres infants. Al llarg del curs ens vam
reunir mensualment i vam descobrir
una gran quantitat de títols de llibres
de no-ficció per a infants. Aquest any hi
tornem: el Club comença al novembre
i esperem trobar novament un espai
on compartir experiències de lectura
amb els nostres petits i petites. Us hi
esperem!
Mentrestant, us deixem algunes de les
recomanacions que vam escriure al bloc
de la Biblioteca de l’escola!

Ocells, Pittau / Gervais. Editorial
Cruïlla. A partir dels 3 anys.
Ocells és un llibre monumental dedicat
a les aus. De gran format, les pàgines
s’obren i es tornen a obrir per veure
que darrere siluetes estranyes o ous
de tota mida i color s’amaguen ocells
magnífics; pàgines tallades a tires ens
conviden a anar descobrint espècies
mentre juguem a resoldre un trencaclosques. Sense ni una sola lletra, a
part dels noms de les aus, Ocells és
un llibre visual i ple de sorpreses que,
més que explicar-nos coses de les aus,
ens ajudarà a ser conscients de la seva
bellesa i diversitat. I també ens ajudarà
a veure les possibilitats de fer edicions
magnífiques, de llibres que semblen
obres d’art.
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EL GEGANTÓ AURÓ

Tinguis l’edat que tinguis, aquest llibre
et sorprendrà. De la mateixa col·lecció, també s’ha editat A l’aigua, sobre
criatures marines

i

Caca: Una història natural de l’innombrable
Nicola Davies, I·llustracions: Neal
Layton, Lynx Edicions. A partir de 5
anys
Caca és un recorregut a través de la
fauna del planeta representada, en
aquesta ocasió, per la banda més escatològica, i al mateix temps és un inventari exhaustiu que enumera i descriu les
deposicions per la forma, mida, color,
consistència… i també per les funcions
insòlites i alhora importantíssimes que
fan en la vida de moltes espècies.
Una curiositat rere l’altra explicades
amb molt d’enginy ens fan somriure
i ens ensenyen detalls interessantíssims de la vida en el món animal. Les
il·lustracions, plenes d’humor, rescaten
anècdotes memorables per a petits i
grans.

Explicam-m’ho: 101 preguntes fetes per nens i nenes sobre un tema
apassionant
Katharina von der Gathen / Anke
Kuhl, editorial Takatuka. A partir de
8 anys
Llibre molt didàctic en el qual l’autora
respon 101 preguntes sobre el sexe
fetes per nens i nenes de 3r i 4t de
Primària. Els dibuixos que acompanyen cada pregunta són molt divertits i
les respostes ofertes després de cada
dibuix-pregunta són molt planeres. Un
tastet de de tres preguntes perquè veieu
que no es deixa de banda cap tema: Per
què els nens petits no poden fer sexe?
Les nenes ja tenen clítoris? Es pot fer
sexe amb el cul o l’orella?
Als adults, el llibre ens pot convidar a
formular les nostres pròpies respostes
i després comparar-les amb les de
l’autora, que sap ser detallada i, alhora,
clara. Llegit amb els infants, pot
ajudar a normalitzar i parlar d’un
tema sovint encara tabú entre
pares i fills. De tota manera,
crec que és un d’aquests llibres
que m’agradaria haver llegit en
la meva preadolescència, sense
adults, per satisfer la meva
pròpia curiositat.

El curs 2014-2015 el
grup de la Comissió
de cultura popular de
l’AFA, format per pares
i alumnes de l’escola,
va construir el gegantó
Auró. El van presentat a
la ciutat el 7 de febrer
del 2015, a la XI Mostra
XII Trobada de gegantons i bestiari Infantil
d’escoles amb motiu
de les festes de Santa
Eulàlia, acompanyat de
capgrossos.

El nom del gegantó ve
del de l’escola, Auró, i
té l’origen en l’arbre
que hi havia antigament al solar on es va construir l’edifici i que a causa de les obres va
morir. És en honor seu que l’escola es digui Auró.
Per construir el nostre gegantó es va seguir el següent procés:
Primerament, els i les alumnes a les classes de plàstica van
fer un petit esbós de com s’imaginaven un gegantó que pogués
representar l’escola. Aquests esbossos es van fer arribar als pares i
mares de la comissió, que varen recollir les idees per iniciar-ne la
construcció.
A continuació, durant força caps de setmana, els membres de la
comissió es van trobar a l’escola per anar-lo construint; les portes del
centre eren obertes a totes les famílies que hi volguessin participar.
I així va ser com, finalment, es va arribar a la seva forma actual, tal
com es veu a la fotografia.
Després de Sta Eulàlia, el
gegantó Auró i els capgrossos van sortir a celebrar el
20è aniversari del centre, el
24 d’abril de 2015, pel pati
principal de l’escola.
La intenció és repetir la
mateixa cercavila cada any,
tant a Sta Eulàlia com a
la resta de festivitats del
barri, per això, a banda de
la comissió de l’AMPA, s’ha acordat que siguin les famílies de P5 les
que cada any s’encarreguin d’acompanyar el gegantó en les seves
exhibicions.
I com està fet?
El Gegantó té una estructura base de fusta amb rodes, per tal que
la mobilitat sigui fàcil i accessible per als nens i nenes portadors. El
cap, com el tronc, està format per una estructura metàl·lica recoberta
de roba. Les fulles, els braços i les mans del Gegant són de roba i
farcides de buata, per donar volum (hi ha una plantilla per tal que les

famílies que ho desitgin puguin regalar fulles a l’Auró). Finalment, les
branques estan formades per una estructura d’entramat de filferro
recobert de paper maixé.
Com que l’escola disposa de poc espai, el Gegantó és desmuntable, per tal de facilitar la seva conservació i emmagatzematge.
Tot i que, com ja s’ha dit, es tracta d’una construcció feta pels pares
i nens de l’escola, el Gegantó Auró forma part de tota la comunitat
escolar: mestres, pares i mares, i nens i nenes de l’escola. Ens representa a tots!

Gràcies a la iniciativa de fer el Gegantó, va sorgir una extraescolar de
tabals per a nens i nens de l’escola, que ha estat un èxit. Seguidament, en l’últim trimestre del curs 2014-15, es va crear un grup de
pares i mares tabalers, l’Aurodrum, amb la intenció de poder sortir a
acompanyar el Gegantó en les cercaviles. Aquest curs ha augmentat
la quantitat de pares interessats en l’activitat.
També es va dissenyar un logotip de la nostra Colla Gegantera, que
surt estampat en les samarretes i mocadors que llueixen la Colla i el
mateix Auró.

El conte

Ara ens agradaria que el Gegantó disposés d’un conte que
expliqués la vida de l’Auró. Ens voldríeu ajudar a escriure’l?
Com us imagineu que devia arribar a aquell solar?
Què devia pensar, en veure com creixia l’escola al seu
voltant? Com es devia sentir en convertir-se en un gegant
que, cada festa major, acompanyat de les nenes i els nens,
pot sortir del seu solar a veure els carrers de la ciutat?
Ens ajudaríeu a escriure’l?
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També pots seguir tota la nostra
activitat al web www.afaauro.org
T’interessa l’educació dels teus fills i les teves
filles? Vols contribuir a fer una escola millor? Tens
ganes de participar-hi i no saps com?

.... Vine a l’AFA!!!!
Ens reunim els segons dimarts de cada mes a les
21:30h al menjador de l’escola

Pots apuntar-te a les comissions:

Comissió de menjador

Comissió de comunicació

Comissió d’extraescolars

Comissió biblioteca

Comissió pas x tu

Comissió mixta - retallades

Promou una alimentació saludable
per a tothom i la reflexió sobre
l’espai educatiu del migdia

Gestiona el web, el facebook, la
comunicació entre comissions i
molt més.

Proposa i organitza les activitats
extraescolars dels infants que es
fan a l’escola.

Coordina la reutilització dels llibres
de text i la compra conjunta dels
quaderns de l’escola

Centrada en la promoció de l’escola
pública i les relacions amb les altres
ampes de l’eixample

auro-menjador@googlegroups.com

info@ampaauro.org

auro-extraescolars@googlegroups.com

Promou la lectura, dóna suport al
projecte de la biblioteca de l’escola
i organitza els jocs florals i clubs
de lectura

auro-pasxtu@googlegroups.com

auro-retallades@googlegroups.com

auro-biblioteca@googlegroups.com

Colla Gegantera i
Aurodrum
Manteniment i cura del gegantó.
Sortides a cercaviles i rues del
barri i la ciutat.
Grup de percussió.

Comissió Patis

Comissió inclusiva

Contribueix a que els espais de
l’escola siguin amables amb els
nostres fills i filles.

Col·labora amb l'escola en la seva
tasca inclusiva: acull, informa i
dóna suport als pares de fills amb
NEE

Pendent d’adreça de contacte

auro-inclusiva@googlegroups.com

Comissió reciclatge de
roba

Comissió de col·laboracions
puntuals

Comissió Igualtat i
Coeducació

Recull roba en bon estat i
organitza una paradeta per
poder-la reutilitzar.

Per donar un cop de mà quan calgui,
ideal per a les families que poden
col·laborar de manera puntual amb
l’escola i l’AMPA

Educar amb perspectiva de gènere
és educar en igualtat d’oportunitats

auro-reciclatge@googlegroups.com

auro-coeducacio@googlegroups.com

auro-puntuals@googlegroups.com

auro-popular@googlegroups.com
aurodrum@googlegroups.com

Comissió Educació
Emocional
Millorar la gestió de les emocions a
l’escola, el menjador i a casa

I totes les comissions que vulguis crear.
Totes les idees són benvingudes:l’AFA és l’espai de participació
de les famílies, on pots compartir els teus interessos i els teus
neguits. No hi pots faltar!!!

auro-emocional@googlegroups.com
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PASSATEMPS

SOPA DE LLETRES
Aconsegueix sortir del laberint! No et perdis pel camí!

SOPA DE LLETRES
(a partir de 5è)
Troba les 9 paraules relacionades amb l’aparell circulatori

ENCREUATS
Vertical
1. Un dels tallers més famosos de l’hora del menjador
2. La publicació trimestral de l’AFA de l’Auró
3. L’esdeveniment de ball on tots els nens i nenes de 2n hi
participen. Es fa al Palau St. Jordi
4. Mot
5. Hi vas cada dia de dilluns a divendres

SOLUCIONS
SOPA DE LLETRES:
Vena, cor, caves, aorta, artèria, aurícula, ventricle, vàlvules i sang
ENCREUATS:

LABERINT:

Horitzontal
5. Activitats ofertes fora de l’horari lectiu per part de l’escola
6. El dia en què estem
7. Grup de persones emparentades que formen una unitat.
N’hi ha de molts models
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LA CONTRA

Biel Burgueño:
Castell que hi ha al
pati d’infantil amb
el tobogan i a ell
mateix corrents i
tirant a l’aire una
pilota vermella.

Queralt Burgueño:
Pati de petits amb
l’Oriol tirant-se pel
tobogan.

