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Sembla mentida, però ja arribem al final 
d’aquest curs que vam començar amb tan-
tes normes, canvis i incertesa. Creiem que 
no ha estat tan malament i que els nostres 
fills s’han adaptat ràpidament a la situa-
ció. Esperem, però que el curs vinent sigui 
més “normal” i oblidem les mascaretes, la 
distància social i la por al contagi.

Per això us animem a totes les comissions 
i membres de l’AFA que de cara al pròxim 
curs prepareu activitats, xerrades, tallers, 
festes, sortides... tot allò que no hem po-
gut fer aquest any. La comissió de Comu-
nicació no tanquem per vacances, per tant 
ens podeu fer arribar totes aquelles infor-
macions que cregueu interessants per pu-
blicar al nostre web i xarxes.

S’acaba el curs, però no 
tanquem per vacances

COMISSIÓCOMUNICACIÓ

Per fer-nos arribar qualsevol 
informació o suggeriment escriu a 

comunicacio.afa@iearts.cat

Bon estiu a tothom!

mailto:comunicacio.afa%40iearts.cat?subject=
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Després d’una arrencada lenta, condici-
onada pel context de virtualitat en què 
ens trobem, la Comissió de Coeducació 
comença a agafar embranzida. Així, en 
aquest darrer trimestre del curs ens hem 
centrat en dues actuacions: d’una banda, 
recollir les inquietuds i necessitats que el 

COMISSIÓCOEDUCACIÓ

professorat té respecte a la coeducació i, 
d’altra, realitzar un recull bibliogràfic per 
treballar diversitat familiar i sexo-afectiva 
amb infants i joves, aprofitant que el pas-
sat mes de maig es va celebrar la diversi-
tat familiar (15 de maig) i el Dia contra la 
LGTBIfòbia (17 de maig).

Literatura per treballar la 
diversitat familiar i sexo-

afectiva amb infants i joves
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COMISSIÓCOEDUCACIÓ

EDUCACIÓ INFANTIL: SEGON CICLE (3 A 6 ANYS)

Família monoparental: La balena. Benji Davies. Andana.

Família escollida: Salvatge, Emily Hugues. Libros del zorro rojo.

Família multiètnica: Colores que se aman. Editorial Everest.

Família homoparental (dos pares): Aigua (llibre sobre el cicle de 
l’aigua en què la gota és filla de l’oceà i el cel).

Diversitat familiar: col·lecció “Contes familiars” d’Edicions 96: 
“Tinc una mare”; “Tinc dues famílies”; “Tinc dues mares”; “Tinc dos 
pares”; “Tinc un pare i una mare”; “El dia de la família”.

Diversitat de gènere (infància trans i família): Yo soy Mía. Nerea 
García. Editorial Bellaterra.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: CICLE INICIAL (6 A 8 ANYS)
Diversitat familiar: Famílies felices. Fátima Fernández Méndez i Laura Miyashiro. 
Edicions Bellaterra.

Diversitat familiar (famílies recompostes): Mamo (una madrastra molona). Alejandra 
Castelló, Marisa Morea i Babeth Ripoll. Grup 62https://www.grup62.cat/llibre-
mamo/315667

Diversitat familiar: En família i Monstre Rosa. Olga de Dios. Apila Edicions.

Diversitat familiar: El mundo y sus familias. Carolina Ángel Ardiaca. Editorial sentir.

Diversitat familiar: Un grapat de botons. Carmen Parets Luque. Editorial CreateSpace.

Diversitat familiar (reproducció assistida): Familias cradas desde el corazón. Natividad
Pérz. Editorial sentir.

Diversitat de gènere: El meu fill princesa. Cheryl Kilodavis. Edicions Bellaterra.

Diversitat familiar i rols de gènere: Vet aquí dues vegades Rapunzel. Belén Guades y 
Pablo Macías. Editorial Cuatro tuercas.

Migració: El viatge. Francesca Sanna. Impedimenta.

Resolució de conflictes, revisió d’estereotips: El cavaller que no volia lluitar. Helen 
Docherty i  Thomas Docherty.

En aquesta ocasió ens agradaria poder 
compartir amb les famílies el recull bibli-
ogràfic –on trobareu des de contes per 
l’etapa infantil fins a novel·la juvenil per a 

l’ESO– i, d’aquesta manera, començar a 
posar en comú materials que ens poden 
ajudar a educar en l’equitat, la diversitat i 
la llibertat.
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COMISSIÓCOEDUCACIÓ

A més, de cara a pròxims cursos, a part 
de treballar en la commemoració de da-
tes concretes, com ara el 8 de març –Dia 
de les dones– o el 25 de novembre –Dia 
contra les violències masclistes–, la Co-
missió de Coeducació vol organitzar xer-
rades adreçades a les famílies, tallers 

per a l’alumnat i treballar amb el claustre 
possibles necessitats formatives del pro-
fessorat.

I, finalment, us convidem a participar 
de la nostra comi, si us interessa, escri-
viu-nos a: coeducacio.afa@iearts.cat

EDUCACIÓ PRIMÀRIA (8 A 12 ANYS)

Cicle mitjà (8 a 10 anys):

Diversitat familiar: La Laura té dues mares. Yolanda Fito i Mabel Pierola. 
Edicions Bellaterra.

Diversitat familiar: Famílium XXI. Glòria Canyet i Bel Bellvehí. Aquari Edicions.

Diversitat familiar: Tutty: joc de cartes. Lalala Editorial.

Cicle superior (10 a 12 anys)

Identitat de gènere i noves masculinitats: El noi del vestit. David Walliams, 
Quentin Blake Ed. Estrella Polar.

Diversitat de rols de gènere: Un conte propi. Històries per escoltar i llegir, 
heroïnes per descobrir. Pandora Mirabilia. Editorial Takatuka.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (12 A 16 ANYS)
Primer cicle:

Igualtat de gènere, diversitat afectiva i sexual, prevenció de l’assetjament: 1, 2, 3, 
4 historietes diverses (còmic) Susana Martín, Nac Scratchs, Ed. Bellaterra. 

Primer amor- identitats trans: Duna – Diari d’un estiu. Muriel Villanueva, Ferran 
Orta, Ed. Babulinka Books.

Sexualitat i diversitat familiar: En mis manos. Mónica Rodríguez Suárez. Editorial 
Lóguez.

Segon cicle

Relació entre germans i diversitat funcional-discapacitat: Simple. Marie-Aude
Murail, Grup 62.

Descoberta de la sexualitat i rols de gènere: Abril no és un mes. Rosa Sanchís, 
Editorial Tàndem. 

Amistat i parelles; amor lliure: Cor de cactus i altres formes d’estimar. Anna Manso, 
Editorial Cruïlla.

Emocions, noves masculinitats, diversitat afectiva i sexual: L’art de ser normal. Lisa 
Williamson, Editorial Fanbooks. 

mailto:coeducacio.afa%40iearts.cat?subject=
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Reurbanitzem 
la plaça de Joan Corrades

Com ja sabeu, d’aquí a dos anys comença-
rà el trasllat de l’IE Arts a l’actual edifici de 
l’Institut Coromines, situat al costat de la 
plaça Joan Corrades. El projecte del nou 
edifici està en curs. Quedarà per detallar 
com serà el pati, projecte que es definirà 
més endavant. Esperem poder participar 
en el seu disseny!

D’altra banda, en la plataforma partici-
pativa del “Decidim” de l’Ajuntament de 
Barcelona, està en procés la iniciativa de 
pressupostos participatius. En el nostre 
districte, els pressupostos participatius 
estan dotats d’uns 3 milions d’euros, que 
es destinaran a les propostes que guanyin 
d’entre un llistat de 10.

COMISSIÓINFRAESTRUCTURES
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COMISSIÓInfraestructures

Guanyaran les propostes que rebin més 
suports, és a dir, més vots, per part de 
tots nosaltres.

Des de l’AFA creiem que és molt impor-
tant que tiri endavant la proposta “Reur-
banitzem la plaça de Joan Corrades”. 
Consisteix a eliminar el desnivell de la 
plaça i incorporar-hi un parc infantil amb 
paviment de cautxú i elements de joc. Així 
serà un bon espai de trobada i esbarjo per 
al veïnat, les famílies i els alumnes.

La fase de votació és entre el 10 i el 20 de 
juny. Els nostres vots decidiran quins pro-
jectes es faran. Es podrà votar per inter-
net o també en llocs habilitats, on hi haurà 
un suport pel vot digital. Us adjuntem la 
informació del procés i del projecte: No 
dubteu en preguntar-nos si teniu dubtes! 
Necessitem els vots de tots i totes! Mol-
tes gràcies!

La millora de la plaça és 
vital per tenir un bon entorn 
del nostre institut-escola.

L’enllaç de votació del projecte “Reurbanitzem la plaça Joan Corrades” és el se-
güent:
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4517/bud-
gets/13/projects/110*

Important! Heu de votar com a mínim 2 projectes del districte per tal que el vot 
sigui vàlid, així que us compartim l’enllaç a la pàgina de votació de tots els projectes 
del districte, per tal que en voteu com a mínim un altre que us sembli interessant:
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4517/bud-
gets/13/projects

La votació serà digital i es podrà emetre el vot de forma senzilla a través 
de qualsevol dispositiu electrònic (mòbil, tablet, ordinador, etc.).

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4517/budgets/13/projects/110%2A
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4517/budgets/13/projects/110%2A
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4517/budgets/13/projects
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4517/budgets/13/projects
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COMISSIÓInfraestructures

Al districte de Sants-Montjuïc s’han habilitat dos equipaments que 
acolliran una exposició amb tots els projectes objecte de votació:

Seu del Districte de Sants-Montjuïc (carrer de la Creu Coberta, 
104, Sala Cadires Vermelles).

Centre Cívic el Sortidor (plaça del Sortidor, 12, Pati).

En aquests punts, en horari de tarda, hi 
haurà un equip de suport a la votació que 
acompanyarà aquelles persones que ne-
cessitin assistència en l’exercici de la vo-
tació digital.

Podeu consultar els horaris d’obertura 
dels equipaments i del servei de suport a 
la votació en el següent enllaç (accessible 
properament):
https://www.decidim.barcelona/proces-
ses/PressupostosParticipatius/f/4570/

A més dels punts de suport de les expo-
sicions, també hi haurà distribuïts pel dis-
tricte 17 punts mòbils de votació amb per-
sonal per fer acompanyament a la votació. 
Un d’ells estarà a la Plaça Joan Corrades 
el dia 10 de juny, de 14.30 a 16.30 h.

Per ajudar tothom a conèixer i a votar el 
projecte, l’escola i l’AFA hem posat dos 
punts més de votació a les portes dels 
dos edificis de l’Institut-Escola, cada dia, 
de 14.30 a 16 h.

Finalment, us compartim la guia informa-
tiva amb tots els detalls d’aquesta fase 
(s’anirà actualitzant durant els primers 
dies de juny):
https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.ama-
zonaws.com/decidim-barcelona/uploads/
decidim/attachment/file/11398/guia-ciu-
tadana-fase-votacio-final-CAT.pdf

Tota la informació a:
https://www.decidim.barcelona/proces-
ses/PressupostosParticipatius

Principals preguntes freqüents vinculades 
a la votació dels projectes:
https://www.decidim.barcelona/pages/
faqspim

Si tens dubtes o necessites 
més informació escriu a

infraestructures.afa@iearts.cat

Exposició 

dels 

projectes

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4570/
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4570/
https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/11398/guia-ciutadana-fase-votacio-final-CAT.pdf
https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/11398/guia-ciutadana-fase-votacio-final-CAT.pdf
https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/11398/guia-ciutadana-fase-votacio-final-CAT.pdf
https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/11398/guia-ciutadana-fase-votacio-final-CAT.pdf
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius
https://www.decidim.barcelona/pages/faqspim
https://www.decidim.barcelona/pages/faqspim
mailto:infraestructures.afa%40iearts.cat?subject=
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Joc i moviment lliure: els infants trien amb qui i on volen jugar, què volen explorar 
i amb quins materials. Disposarem d’elements de joc que despertin la curiositat 
dels infants i acompanyarem les seves ganes de descoberta i aprenentatge perquè 
puguin expressar-se de forma lliure i autònoma.

Acompanyament amorós i amb respecte: centrem la mirada pedagògica, com a 
model per acompanyar el dia a dia i els estats emocionals dels infants. Ens cuidem 
i cuidem les relacions. Abracem i estem a prop, emprem un llenguatge no sexista 
i tenim una actitud propera, amorosa i respectuosa.

Art i natura: coneixem el medi natural, ens hi apropem i l’aprofitem com a principal 
font de joc i aprenentatge.

Creació i creativitat: estimulem les ganes de descobrir i elaborem estones de 
“taller” on explorar diferents recursos creatius, com la dansa, el ioga, el clown, el 
teatre i les arts plàstiques. Despertem la màgia de la creativitat en entorns cuidats 
i preparats per a la imaginació de cada infant.

CASAL D’ESTIU
COEDUCACIÓ I INTERCULTURALITAT

COMISSIÓCASAL

Característiques principals del nostre Casal:

Per segon any consecutiu, l’AFA organit-
za el CASAL D’ESTIU amb TATA INTI, una 
cooperativa de treball d’iniciativa social, 

sense ànim de lucre, nascuda al barri de 
la mà d’una família inquieta, creativa i so-
miadora.
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COMISSIÓCasal

Un dia al Casal
Iniciem el dia amb una rotllana de benvin-
guda, fem cançons i despertem el cos fent 
ioga i jocs corporals.

Descobrim els elements que ens han pre-
parat i triem on volem jugar, a l’espai in-
terior i exterior (pati): podem jugar a la 
cuineta, amb els trens, pintar, mirar un 
conte o bé sortir al pati a córrer, crear o 
regar.

Després d’aquesta estona de joc lliure i 
exploració, fem la proposta creativa del 
matí, on cada dia els infants trobaran una 
provocació (proposta rica i diversa) on 
gaudir del cos, dels elements naturals, de 
la plàstica, dels jocs de taula... mentre els 
escoltem i estem atents a les seves neces-
sitats i motivacions.

Els més grans (primària) també trobaran 
espais i materials per satisfer les seves ha-
bilitats, motivacions i capacitats (atelier, 
costura i art tèxtil, land art, rollplaying i 
dinàmiques de cohesió i confiança).

Dinar
Després de dinar, arriba el moment del 
descans i la lectura en un espai tranquil, 
on ens relaxem si ens ve de gust. 

Tanquem la jornada amb la proposta crea-
tiva de tarda, ajudem a recollir i fem rotlla-
na i cançó de comiat. 

La coeducació i la interculturalitat són els 
temes centrals del nostre casal, on el nos-
tre propòsit és convidar a la cohesió, la 
participació, el respecte i la riquesa que 
ens ofereix la diversitat. 

Treballarem a partir de plantejaments 
oberts a la participació, la creació, la cu-
riositat i l’experimentació amb el rerefons 
pedagògic i social de com és important 
CUIDAR-NOS. Cuidar-nos nosaltres i cui-
dar els altres!

Del 28 de juny al 10 de 
setembre (8 setmanes)

de 9 a 16.30 hores 
Edifici Arts 2 

(carrer de Miquel Bleach 24)
casaliearts@gmail.com

mailto:casaliearts%40gmail.com?subject=
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Aquest curs, la pandèmia per la Covid-19, 
ens ha jugat una mala passada a tots i to-
tes i moltes de les activitats extraescolars 
pensades pel curs 2020-2021 no s’han po-
gut realitzar per les restriccions. Enguany, 
i mirant amb més optimisme el curs que 
iniciaren al setembre, des de la Comissió 
d’extraescolars estem treballant en l’am-
pliació de l’oferta d’activitats lúdiques, 
educatives i esportives fora de l’horari lec-
tiu, per tal que l’alumnat de l’Institut Esco-
la pugui gaudir d’un temps de formació i 
oci de qualitat en el mateix centre.

A la pàgina del costat podeu veure que 
hi haurà activitats per a cadascuna de les 
etapes, des d’infantil, passant per primà-
ria i també secundària. Us detallem també 
a qui van dirigides, els dies i horari en què 
es fan i el lloc.

Aquest any les inscripcions seran de l’1 al 
10 de setembre, perquè algunes activitats 
començaran el primer dia de curs (13 de 

COMISSIÓEXTRAESCOLARS

Pren nota de les 
extraescolars del curs vinent

setembre). Seran en línia, però també es 
podran fer de forma presencial el dimarts 
7 de setembre de 17 a 19.30 h a l’edifici 
Miquel Bleach.

A més, us informem que per a les activi-
tats esportives de primària i secundària es 
podrà sol·licitar una beca. Quan arribi el 
moment de la convocatòria, us avisarem. 

Per tant, us mantindrem informats durant 
l’estiu per correu electrònic, grups de 
WhatsApp i a la web perquè no us des-
pisteu.

Molt bon estiu famílies!

Per a més informació 
ens podeu escriure a

extraescolars.afa@iearts.cat

mailto:extraescolars.afa%40iearts.cat?subject=
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INSCRIPCIONS EN LÍNIA de l’1 al 10 de setembre
(durant l’estiu us farem arribar els enllaços per fer-lo)

INSCRIPCIONS PRESENCIALS dimarts 7 de setembre
de 17 a 19.30 h (Edifici Miquel Bleach)

Per a més informació ens podeu escriure a extraescolars.afa@iearts.cat

ESPAI DE LUDOTECA
De dilluns a divendres de 16 a 17.30 h
Edifici Sant Vicenç de Paül

INFANTIL

CIRC
Dijous de 16 a 17 h
Edifici Sant Vicenç de Paül

HOQUEI PATINS
P4, P5, 1r i 2n
Dilluns i dimecres de 16 a 17.15 h
Edifici Miquel Bleach

BASQUET
Dimarts i dijous de 16 a 17.30 h
Lloc a determinar

PRIMARIA

SECUNDARIA

Hello! ANGLES
Dilluns i dimecres de 16 a 17.30 h
Edifici Miquel Bleach

VOLEI
Dimarts i dijous de 16.45 a 17.45 h
Institut Joan Coromines

* Per a les activitats extraescolars esportives (excepte Infantil) teniu la possibilitat de sol·licitar un ajut econòmic.
Us mantindrem informats de la convocatòria per a sol·licitar-los.

ACTIVITATS

ESPORTIVES

BECADES*

És imprescindible pagar la quota anual de soci de l’AFA (20 € per família) per poder fer la inscripció a qualsevol activitat.

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

