Benvolgudes famílies,
Tot l’equip de l’escola desitgem que hàgiu gaudit de l’estiu intensament. Després del
descans, és hora de tornar a començar. En pocs dies s’inicien les classes, però abans volem
comentar-vos algunes novetats que de ben segur que us agradaran...
Comencem?

PÀGINA WEB DE L’ESCOLA
Recordeu que a la pàgina web del centre (www.escolafabra.cat) teniu informació
interessant (com ara el calendari escolar i documentació). És una eina molt útil per a
consultar aspectes del nostre centre.

XARXES SOCIALS I FOTOGRAFIES D’ACTIVITATS ESCOLARS
Les xarxes de l’escola (sobretot Instagram i Facebook) van tenir molt d’èxit el curs
passat! La valoració de les famílies va ser molt positiva i volem continuar potenciant
aquestes eines (fent un bon ús de les mateixes).
També ens hem adonat que les visites als blogs de fotografies són gairebé inexistents.
Per aquest motiu hem acordat, des del claustre, eliminar els blogs (els mantindrem fins
al 12 de setembre per si us voleu descarregar alguna fotografia). A partir d’ara, podeu
consultar les activitats escolars a les nostres xarxes socials. Quan un grup faci una
activitat especial (com ara les colònies), rebreu les fotografies directament al vostre
mail des de les tutories.
Des d’aquí volem convidar a les famílies noves a seguir-nos “des del mòbil”:
Instagram i Facebook: @escolafabra

/

Twitter: @escola_fabra

PINTURA EDIFICI PRIMÀRIA
Durant els mesos de juliol i agost, l’Ajuntament d’Alella ha pintat gran part de l’edifici
de Primària. Hem canviat colors i s’han netejat parets i suros que ja estaven malmesos.
Ara dominen els colors pastel: els espais comuns són de color crema; cicle inicial, de
color ataronjat; cicle mitjà, verd llima, i cicle superior, de color blau suau. Ens agrada
molt la nova estètica de l’escola! El que resta per pintar (edifici d’Infantil, despatxos,
gimnàs, menjador, biblioteca i aules petites) es farà en un futur pròxim, ja que la
inversió total és important. Moltes gràcies @ajalella!

PASSADÍS DE PRIMER
El passadís de primer ha canviat molt durant l’estiu! Han desaparegut els penjadors,
hem comprat prestatgeries i cada nen i cada nena tindrà un “cub” per posar la seva
motxilla, abric i bata. Això ens permet alliberar parets i aprofitar més l’espai per fer
racons, tallers i jocs. Important! Recordeu que les motxilles no poden portar rodes ni
estructures rígides.

INSONORITZACIÓ MENJADOR
La primera quinzena de juliol vam insonoritzar el menjador. Era una de les propostes de
la Comissió de Menjador des de feia anys. Hem pogut fer aquesta inversió gràcies als
diners del conveni amb l’Ajuntament d’Alella. De ben segur que el nostre alumnat
notarà la millora!

AGENDA 2019-2020
Aquest curs tenim una agenda molt especial! La portada i la contraportada estan
personalitzades amb el logo, fotografies i dades de l’escola. A més, a l’interior hi ha un
munt de propostes d’educació emocional a tot color. Recordeu: l’agenda és per a
l’alumnat de 3r a 6è i s’ha de pagar a l’AFA. El primer dia de classe, l’AFA ens deixarà
les agendes a cada aula. Moltes gràcies!

DIMECRES, DIA DE LA FRUITA
Tota l’escola, de P3 a 6è, els dimecres esmorzarem fruita. Això vol dir que necessitem la
vostra col·laboració perquè els dimecres el nostre alumnat porti de casa fruita (i no
entrepans o altres aliments). Aquesta rutina es fa des de fa anys a Infantil i tot el
claustre hem decidit continuar amb aquest bon hàbit durant tota la Primària.
Ah! També cal recordar que no es poden portar sucs ni làctics cap dia (de P3 a 6è).

COMISSIÓ DE GÈNERE
El tema del tractament de gènere en el nostre centre és un dels aspectes que ens hem
proposat revisar a nivell d’escola. Des de la Comissió de Gènere del Consell Escolar es
van fer algunes propostes i reflexions, i tot l’equip docent hem dedicat moments a
començar a revisar-les. El claustre va aprovar fer alguns canvis (com ara destinar
només un terç de la pista de baix al futbol i deixar dos terços per a poder jugar a altres
coses, treure els cartells de “nois” i “noies” dels lavabos, revisar materials...). A més,
entre l’alumnat de Cicle Superior s’ha creat la Comissió de Gènere de l’Alumnat.
Només vam fer una reunió cap a finals de curs, però les propostes i idees van ser

abundants. Aquest curs continuarem treballant en aquest sentit i us anirem informant
de totes les novetats a les xarxes socials.

DELEGADES I DELEGATS DE CLASSE (FAMÍLIES)
Juntament amb la junta de l’AFA de l’escola, volem organitzar una “xarxa” de
delegades i delegats de les classes, amb l’objectiu que les comunicacions escolafamílies siguin més àgils i efectives. Per aquest motiu, a les reunions d’inici de curs
demanarem que de cada nivell us presenteu una delegada i un delegat (entre les
mares i els pares). Això vol dir que, per exemple, entre 1r A i 1r B han d’haver-hi dues
persones representants (a ser possible, una dona i un home). Us animem a presentarvos! Quan s’hagin acabat les reunions d’inici de curs farem una trobada per
determinar les tasques i funcions (moltes d’elles ja marcades pel Departament
d’Educació).

RESULTATS FORMULARI FAMÍLIES JUNY 2019
Tal com recordareu, a finals de curs us vam enviar un formulari amb l’objectiu de
conèixer quin era el vostre grau de satisfacció amb l’escola i amb alguns punts de
l’actual projecte de direcció. A continuació, us fem un resum:
-

Vau participar 150 famílies (gairebé el 50% de famílies del centre).

-

A la pregunta En termes generals, com valoreu l’escola?, el 23,3% de les famílies
la valoreu “satisfactòria”, i el 76% de les famílies “molt satisfactòria”. Només el
0,7% de les famílies la valoreu “poc satisfactòria”. Per tant, el 99,3% de les famílies
esteu satisfetes o molt satisfetes amb el Fabra. Quina bona notícia!

-

A la pregunta Com valoreu la pàgina web l’escola?, el 42% de les famílies la
valoreu “molt satisfactòria”, el 48,7% de les famílies “satisfactòria”, el 8,7% “poc
satisfactòria” i el 0,7% “gens satisfactòria”. Cal dir que les persones que l’heu
valorat “poc o gens satisfactòria” heu explicat que feu aquesta valoració
perquè no heu entrat mai o no la feu servir. El 90,7% de les famílies esteu satisfetes
o molt satisfetes amb la nova pàgina web del Fabra.

-

A la pregunta Com valoreu les xarxes socials? (Instagram, Facebook i Twitter), el
62,4% de les famílies les valoreu “molt satisfactòries”, el 31,9% “satisfactòries”, el
2,1% “poc satisfactòries” i el 3,5% “gens satisfactòries”. En aquest punt també cal
dir que les persones que les heu valorat “poc o gens satisfactòries” heu explicat
que feu aquesta valoració perquè no heu entrat mai o no les feu servir. El 94,3%
de les famílies esteu satisfetes o molt satisfetes amb les xarxes socials del Fabra.

-

A la pregunta Com valoreu la qualitat de la informació que rebeu del centre?
Mails, xarxes socials, web, informació en paper..., el 69,8% de les famílies la
valoreu “molt satisfactòria”, el 26,8% de les famílies “satisfactòria”, el 2,7% “poc
satisfactòria” i el 0,7% “gens satisfactòria”. Per tant, el 96,6% de les famílies esteu
satisfetes o molt satisfetes amb la qualitat de la informació que rebeu de
l’escola.

-

Respecte a les preguntes obertes, és impossible fer-vos un resum. Les respostes
són molt variades, però ens hem llegit tot el que proposeu i volem agrair-vos molt
la vostra col·laboració. Poder conèixer el que penseu és important per continuar
marcant-nos objectius a assolir.

LLISTES D’ALUMNES I REUNIONS D’INICI DE CURS
Tan aviat com puguem, penjarem les llistes a les finestres de l’entrada de Secretaria.
Encara avui estem matriculant a nenes noves i a nens nous. En quant estiguin
penjades, us avisem via mail.
També estem concretant les dates de les reunions d’inici de curs. Rebreu tota la
informació en el vostre correu electrònic.

Desitgem que els nostres alumnes i les nostres alumnes gaudeixin d’un bon curs, ple de
moments feliços i rialles. També volem que cada matí es llevin amb il·lusió per venir a
l’escola i que cada tarda marxin contents i contentes cap a casa.
Us esperem dijous 12 de setembre a les 9 h amb un somriure!

Tot l’equip de l’Escola Fabra

