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01/ Tenim biblioteca
02/ 10è aniversari
03/ Taules pícnic Calderó

Us presentem l’informatiu de l'Associació
de Famílies de l’Institut Aiguaviva,
amb l'objectiu de dinamitzar la comunitat escolar.
Està adreçat a les famílies, el professorat i els i les alumnes.

04/ Resum consells escolars
05/ Xerrada sobre la violència digital
06/ Musical

Tenim biblioteca!!!
Fa dos anys que estem darrera d’aquest projecte, i ﬁnalment el somni s’ha fet
realitat. Des de l’AFA hem convertit l’aula 1 de l'ediﬁci de les Rambles en una
biblioteca. La idea és que sigui una sala polivalent que puguin fer servir tots i
totes les alumnes quan l’equip docent ho cregui convenient. De moment, està
molt sol·licitada!
El dimecres 15 de desembre es va fer la inauguració amb uns tallers de
decoració nadalenca. Des de fa unes setmanes, tenim a l’Eva Font treballant amb
les alumnes del servei comunitari fent la catalogació dels llibres.
A partir del dia 15, la biblioteca obre tots els dimecres de 15.30 a 18.30h.
Durant aquest horari l’Eva estarà allà ajudant els i les estudiants que ho necessitin. L’espai està obert a tothom, ja sigui per anar a fer deures, estudiar, llegir o
fer treballs en equip. De tant en tant organitzarem també tallers en la mateixa
franja horària.
La informació la podreu trobar a la web del nostre institut: http://biblioteca-insaiguaviva.org/

Guarnirem una de les parets de la Biblioteca amb el dibuix guanyador
del concurs convertit en mural. Les guanyadores del concurs son:

Primer premi: Judith Compte
4rtB

Segon premi: Lucia López
3er B

Tercer premi: Ona Monserdà
2on A

10è aniversari
El nostre centre es va inaugurar el 2011,
així que aquest curs estem de
10è aniversari. Juntament amb la direcció
del centre, hem pensat en organitzar
diferents activitats al llarg del curs.
Hem fet un punt de llibre amb les
diferents propostes que durem a terme
durant tot l’any. Algunes de les activitats
es realitzaran en horari lectiu i d’altres les
oferirem en horari extraescolar, per a que
les famílies hi puguin participar.
Esperem que ens hi acompanyeu!

Taules pícnic Calderó
Des de l’AFA hem dotat amb unes taules de pícnic el
pati del Calderó. Els alumnes podran fer algunes de
les classes a l’exterior, quan l’activitat i el temps
ho permeti. A més estan molt sol.licitades a l’hora del
pati com a lloc per reunir-se i esmorzar!

Renovació del
Consell Escolar

Resum dels
consells escolars
Durant aquest trimestre s’han realitzat uns quants
consells escolars. Us fem un resum dels principals
temes aprovats:
S’ha aprovat el nou pla educatiu de centre (PEC),
on s’han introduït canvis organitzatius com
el desdoblament a 4 grups a 1er i 2n d’ESO i el treball
per projectes en les hores d’optatives, així
com la incorporació de les unitats de SIAL i SIEI.
S’ha aprovat el pla normatiu de centre (NOFC),
on s’ha afegit normativa de referència COVID, s’han
incorporat els canvis d’organització de patis, s’ha
afegit la ﬁgura de coeducació i polítiques de gènere
i s’ha canviat la normativa dels mòbils (en cas que els
pares no els puguin recollir, s’entregarà als alumnes a
les 14h però es generarà un full d'incidències).
S’han aprovat les sortides per a tot el curs,
incloent-hi les de pernoctació també per 4rt de l’ESO i
2on Batxillerat (sempre que la situació epidemiològica
ho permeti).

Aquest any hi ha hagut eleccions al Consell Escolar.
Els resultats els podeu trobar a
https://www.insaiguaviva.org/2021/11/elechttps://www.insaiguaviva.org/2021/11/eleccions-al-consell-escolar-6/
cions-al-consell-escolar-6/
A partir del dia 13 de desembre com a representants
nous al consell tindrem:
Representant d’alumnes:
Arianna Alcalde substituint a Albert Saludas
Representants de claustre:
Xavier Comas i Sandra Lorente, substituint a Leticia
Garrido i Mercè Mouritz
Representants de famílies:
Mónica Cordón en substitució de la Maribel Páez
Des de l’AFA volem felicitar als nous membres de
Consell i agrair a tothom que hi ha participat, ja sigui
durant aquests anys formant part del Consell, ja sigui
presentant candidatura, formant part de les taules o
venint a votar.

Ens informen de la nova normativa d’avaluació
que s’ha d’implantar durant aquest curs, on es
potenciarà l’avaluació continua, es treuen r
ecuperacions ﬁnals i minimitzant repeticions.
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Xerrada Violència digital
Amb motiu del 25N, dia contra l'eradicació de la
violència contra les dones, vam acollir a l'institut
una xerrada/dinàmica sobre violència digital.
De la mà de la Nerea Valenzuela (Psicòloga
infantojuvenil) vam fer un repàs de les diferents
formes de control entre adolescents i de com l'accés
a la tecnologia via dispositius i xarxes socials ha
accelerat l'escalada de violència simbòlica.
Les famílies vam poder participar activament en
la dinàmica que es va centrar a donar eines per a
detectar i identiﬁcar aquest tipus de violència.
La violència digital és una de les variants més
preocupants de maltractament entre menors
i que sovint no és detectada ni identiﬁcada com a
tal per part de les famílies i les mateixes víctimes,
que han normalitzat determinats comportaments
inadequats i abusius. En aquest sentit, Save the
Children ha publicat recentment l'estudi" No és amor"
https://www.savethechildren.es/sites/default/ﬁhttps://www.savethechildren.es/sites/default/files/2021-10/No_%C3%A9s_amor_Cat.pdf
les/2021-10/No_%C3%A9s_amor_Cat.pdf
que ens parla de la necessitat i importància d'integrar
la perspectiva de gènere entre adolescents
per eradicar la violència en el futur.
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Aquest curs tornem
amb un musical
les tardes de divendres!

Es tracta de Newsies, un musical ambientat a Nova
York a ﬁnals de segle XIX, on els protagonistes són
venedors ambulants de diaris.
Des de l’Afa oferim com activitat extraescolar el
muntatge d’un musical, impartida per la Tramolla.
Està sent tot un èxit, hi participen alumnes de tots els
cursos des de 1er de l’ESO ﬁns a 2on de Batxillerat.
Els i les alumnes tenen molta feina, tothom hi té
cabuda, els que els agrada cantar, els que ballen, els
que tenen un paper llarg i els que en volen un de curt.
Els divendres es troben per dinar a l’ediﬁci de la
Rambla i a 2/4 de 3 comencen amb l’assaig;
fa poques setmanes que han començat i les ganes
i l’entusiasme fa que ja soni tot…estupendo!

Bon Nadal!

T’agradaria formar part de l’AFA del nostre institut i
participar en les activitats que es duen a terme?
Escriu un e-mail a afa@insaiguaviva.org

