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El Butlletí

Què hi podeu trobar?
Al Butlletí trobareu totes les informaci-
ons i novetats de les comissions de l’AFA 
perquè pugueu estar informades de tot el 
que anem fent!
Recordeu que si us voleu apuntar a alguna 
de les comissions, només us heu de posar 
en contacte amb elles mitjançant el correu 
electrònic!
 

Comissió de Comunicació
Després de tenir durant un parell d’anys 
la web de l’AFA integrada amb el web de 
l’escola, vam decidir de fer un canvi i te-
nir el nostre propi espai. Per fer això, hem 
contractat un domini propi i hem comen-
çat a estructurar un web que ha de servir 
perquè totes les famílies de l’AFA puguin 
consultar tota la informació que generin 

Us presentem el Butlletí de l’AFA

COMISSIÓCOMUNICACIÓ

les diferents comissions i també l’agenda 
d’activitats.
L’hem pensat perquè sigui una eina per 
estar al dia i perquè sigui més fàcil i àgil la 
comunicació entre tots nosaltres!
Veureu que tindreu destacades les últimes 
notícies, siguin d’agenda o d’informació 
de les comissions, trobareu també el but-
lletí, el projecte de les parelles lingüísti-
ques, l’enllaç a les nostres xarxes socials 
i molt més!
A poc a poc l’anirem millorant i esperem 
anar creixent també amb els vostres sug-
geriments!

Per fer-nos arribar qualsevol 
informació o suggeriment escriu a 

comunicacio.afa@iearts.cat

http://afaiearts.cat/
mailto:comunicacio.afa%40iearts.cat?subject=
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Què és la coeducació?
Des de la comissió, entenem la coeduca-
ció com un canvi qualitatiu en el model 
escolar que no es limita a educar a nenes 
i nens, noies i nois, en un mateix espai, 
oferint a ambdós gèneres les mateixes 

COMISSIÓCOEDUCACIÓ

activitats i continguts curriculars, sinó que 
treballa per afavorir unes relacions iguali-
tàries, tot realitzant una revisió constant 
de l’activitat educativa, de la seva orga-
nització, de les seves metodologies, dels 

La Comissió de Coeducació 
s’ha estrenat enguany, i sembla 

que el primer que desperta 
curiositat n’és el seu nom. 
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Integrar la coeducació com un valor i una pràctica transversal.

Formar el personal docent i no docent en coeducació i temàtiques relacionades.

Intervenir amb el conjunt de la comunitat educativa (activitats adreçades a 
l’alumnat i a les famílies, a més de la formació al professorat).

Revisar els continguts, les metodologies i els materials emprats així com els 
espais i el tipus de relació que promouen.

Oferir formació emocional i afectiu-sexual continuada, com a part del currículum 
de totes les etapes educatives.

Visibilitzar i reconèixer l’aportació que dones i individus no normatius han fet i 
fan a la societat.

Visibilitzar la diversitat de models familiars i reconèixer la diversitat sexual i 
afectiva.

Promoure els drets sexuals i reproductius i prevenir les violències masclistes i 
sexuals.

Així doncs, durant aquest curs ens agra-
daria començar a treballar en la projecció 
d’un pati coeducatiu per al futur empla-
çament de l’escola; fer propostes d’activi-
tats que qüestionin les normes de gènere, 

tant per a les aules com per fer amb les fa-
mílies; i promoure la participació de l’Arts 
al programa del Consorci d’Educació “Es-
coles per la igualtat i la diversitat”.

Per assolir una escola 
veritablement coeducativa és necessari:

D’aquesta manera, considerem que...

COMISSIÓCOEDUCACIÓ

materials que empra i dels continguts i vi-
sions del món que difon, tot vetllant per-
què ni famílies, ni professorat, ni personal 
no docent, ni alumnat reprodueixin els 

múltiples estereotips i rols de gènere pro-
fundament arrelats a la nostra societat, i 
en cada un/a de nosaltres.
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Tothom sap que l’esport no només aporta 
els beneficis de l’exercici físic als nostres 
infants. La transmissió de valors com l’es-
forç com a mitjà per aconseguir allò que 
volem, el treball en equip, el respecte pel 
rival, gaudir de la victòria de forma sana i 
aprendre de la derrota són alguns dels en-
senyaments fonamentals que l’educació 
esportiva transmet als nostres fills i filles.

Però, a més, hi ha esports, uns pocs esco-
llits, que tenen la capacitat de donar-nos 
alguna cosa més. L’exemple més clar és 
la natació. Encara que no arribem a com-
petir, haurem après a nadar i això ja ens 

COMISSIÓEXTRAESCOLARS

Apunta’t a hoquei
i aprèn a patinar

servirà per a tota la vida. L’hoquei patins, 
l’única activitat extraescolar no essencial 
que ha sobreviscut la pandèmia, també és 
un d’aquests esports que tenen un valor 
afegit.
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Tant si els nostres jugadors i jugadores 
arriben a competir en una lliga federada 
d’hoquei, com si no ho fan mai, hauran 
après a patinar i hauran adquirit un sentit 
de l’equilibri que els servirà per a tota la 
vida. I no només amb els patins de rodes. 
També ho podran aplicar si van a patinar 
sobre gel, a esquiar, si volen provar l’ska-
te... L’equilibri i la seguretat que hauran 
adquirit amb els patins d’hoquei, ja seran 
seus per sempre.

COMISSIÓEXTRAESCOLARS

Adreçat a P4, P5 i 1r 
Dilluns i dimecres 
de 16 a 17.15 h 

Edifici Arts 2 
(carrer Miquel Bleach 24) 

extraescolars.afa@iearts.cat

mailto:extraescolars.afa%40iearts.cat?subject=
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COMISSIÓEXTRAESCOLARS

L’espai de ludoteca ofereix als infants un 
munt de possibilitats de joc amb materials 
no estructurats (fustes, teles...). També hi 
poden trobar activitats de psicomotricitat 
i joc simbòlic per gaudir de les tardes amb 
un format de joc lliure però amb l’acom-
panyament d’una educadora de la mà de 
Tata Inti.

En aquesta extraescolar es potencia el 
desenvolupament de la creativitat a tra-
vés del joc respectant les necessitats i in-
teressos dels infants.

La ludoteca

Adreçat a P3, P4 i P5 
de dilluns a divendres 

de 16 a 17.30 h 
Edifici Arts 1 

(carrer de l’Àliga 16-18) 

extraescolars.afa@iearts.cat

mailto:extraescolars.afa%40iearts.cat?subject=


EL BUTLLETÍ Núm. 1 - MARÇ 2021

7

Parles una 

mica el català, 

però no tens amb 

qui practicar-lo?

Entens el català, 
però no t’has 

animat a parlar-lo?

PARELLESLINGÜÍSTIQUES

Si vols practicar el català 
o si ets parlant de català 

i vols fer de voluntari escriu a 
parelles.linguistiques@iearts.cat

L’AFA de l’Institut Escola Arts organitzarà 
parelles lingüístiques perquè les famílies 
ens ajudem mútuament a aprendre català. 
A l’hora de formar les parelles ens podem 
adaptar a les teves necessitats.

El català, 

llengua d’oportunitats. 

Anima-t’hi!

mailto:parelles.linguistiques%40iearts.cat?subject=
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COMISSIÓMIGDIA

L’espai migdia de l’Arts 
en transformació!

Tant l’AFA com l’escola crèiem que l’esto-
na del migdia de les nostres criatures ne-
cessitava una nova mirada, més propera i 
més connectada amb el projecte pedagò-
gic del centre.

És per això que els darrers mesos, acom-
panyades en comissió mixta per la Marta 
Farràs, mestra de primària, hem estat tre-
ballant en tota una sèrie de propostes per 
poder fer realitat enguany, i especialment 
el curs vinent, un conjunt de millores que 
ens acostin més al model d’espai migdia 
tal com l’entenem.

Algunes d’aquestes propostes s’estan en-
cara cuinant i no podem avançar gaires 
detalls. Però sí que ens fa especial il·lu-
sió compartir amb vosaltres que la coo-
perativa del barri L’Esguard, expertes en 
acompanyament respectuós en el lleure, 
està col·laborant colze a colze amb la co-
ordinació de l’Espai Migdia, per poder fer 
un bon acompanyament a l’equip de mo-
nitores a través d’una formació vivencial 

que es durà a terme durant les setmanes 
vinents.

Esperem poder tornar aviat amb nove-
tats. De moment us convidem, si no hi heu 
entrat encara, a visitar el web de l’AFA, 
on trobareu més informació sobre aques-
ta comissió, com entenem l’Espai Migdia 
i un correu de contacte per poder sumar 
amb les vostres aportacions i participació!

https://afaiearts.cat/
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somARTS: l’escola que volem

La lluita de tota la comunitat ARTS per 
una escola (la nostra!) pública i de barri 
digne ha acabat amb molt bones notícies: 
El Consorci d’Educació de Barcelona ha 
anunciat que ha acceptat la proposta que 
reclamaven tant l’escola com l’AFA d’ai-
xecar una nova planta per tal que l’edifici 
tingui l’espai suficient i adequat per poder 
desenvolupar el projecte pedagògic sen-
se renunciar a altres espais tan imprescin-
dibles com el pati.

Després de mesos de converses, negocia-
cions, investigacions i molta feina, ens sen-
tim profundament felices d’haver aconse-
guit aquesta victòria que d’altra banda no 
hauria estat possible sense tot el suport 
i escalf de tota la comunitat de l’IE ARTS 
així com de totes aquelles entitats i veïnes 
del barri que ens han recolzat en aquesta 
lluita a partir de la seva adhesió al Mani-
fest o fent-ne difusió als mitjans i les xar-
xes socials. Gràcies!

La feina, però, no acaba aquí, més aviat 
arrenca. Ens espera un procés de treball 
conjunt per definir alguns dels elements 

i espais que configuraran la nostra futura 
escola, així com el seu entorn com és la 
plaça Joan Corrades. Esperem aviat poder 
compartir amb vosaltres totes les propos-
tes que es vagin acordant així com totes 
les novetats relacionades amb el projecte!

Des de la comissió d’infraestructures cre-
iem que treballar conjuntament tota la co-
munitat és indispensable i un gran valor 
afegit per construir l’escola que volem. 
Així que, us animem fort a sumar amb no-
saltres en aquesta aventura!

COMISSIÓINFRAESTRUCTURES

https://ieartsenlluita.wordpress.com/
https://ieartsenlluita.wordpress.com/

