
PANERA FESTIVA

S’acosten les festes de desembre i 
amb elles la tradicional panera de 
l’AFA Montseny. Gràcies a la 
col·laboració de totes les famílies 
a poc a poc anirem omplint la 
panera de contingut. 
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PER UNA ESCOLA DIGITAL MÉS LLIURE

Actualment tots som conscients de la necessitat de tenir una 
bona formació digital però moltes famílies i la pròpia escola no 
estan satisfetes, entre altres, amb la política de privacitat de 
companyies com Google que s’han introduït sense debat a les 
escoles. L’escola Montseny ha entrat en un programa de 
l’ajuntament i del Consorci, en aliança amb Xnet, per 
desenvolupar un pla per incorporar eines lliures a les aules i 

REVOLTA ESCOLAR

I ja van dos! Els passats divendres 5 
de novembre i 3 de desembre, hem 
sortit al carrer per tallar el trànsit 
rodat i reclamar un entorn escolar 
segur i paci cat. Hem tret guixos per 
pintar al terra i vam regalar 
mandarines per ocupar l’espai de 
forma lúdica. Aquests talls 
s’emmarquen en el moviment de la 
Revolta Escolar en el que participen 
centenars d’escoles, no només de 

MR. FOREST HA TORNAT!

Gràcies a tots els socis de l’AFA Montseny i a la gestió de la 
Comissió Natura de l’AFA hem aconseguit trobar els 
recursos necessaris perquè Mr. Forest pugui tornar al 
Montseny a fer tallers a tots els nostres infants durant 
l’espai migdia. Això sí, només es podrà muntar 1 taller al 
mes. Com més sòcies i socis siguem, més recursos 
tindrem i podrem ser més ambiciosos i augmentar la 
freqüència dels tallers. Aquest curs ha començat formant a 
les nenes i nens en la identi cació dels danys causats pels 
humans en el sòl forestal i com restaurar-lo amb plantes 
locals.

SUMA’T

Si t’agrada el que fa l’AFA, o no t’agrada i vols proposar 
canvis, si ets d’aquí o ets de fora, si t’interessa lluitar per 
l’educació pública de qualitat, si vols el millor pels teus 
infants i els de tots els teus conciutadans, ho tens molt 
fàcil: suma’t a l’AFA. Si vols saber com fer-ho, visita la 
pàgina: https://afamontseny.com/fes-te-socia/

Recordeu que des de l’AFA volem promoure el comerç del 
barri, local i de proximitat, així que tindrem una súper 
panera de km 0 amb productes excel·lents. No us perdeu 
l’oportunitat d’aconseguir-la i compreu números per la 
panera! Les vostres delegades i els membres de la 
comissió de festes estaran encantades de vendre tants 
números com vulgueu!

Més informació: festesmontseny@gmail.co    

Barcelona, per demanar  espais 
més segurs, amb menys cotxes i 
menys soroll i contaminació. Poc a 
poc hem de ser més i convertir 
aquests talls en petites festes. 
Apunteu-vos! El primer divendres 
de cada mes tallarem Torrent del 
Remei! Estigueu atentes a les 
properes convocatòries!

trencar la 
dependència de 
Google. L’AFA està 
ajudant activament a 
l’escola a fer aquest 
pas cap al 
programari lliure i 
durant uns quants 
dilluns un grup de 
famílies han estat 
col·laborant amb

l'escola per posar a punt els ordinadors portàtils de l'escola amb 
sistema operatiu Linux recent i lleuger. Això permetrà 
continuar treballant a les aules de l'escola amb aquests 
ordinadors de forma més àgil un altre cop, evitant 
l'obsolescència percebuda del maquinari i mantenint l'entorn 
lliure de virus informàtics i lliure del control de Google i a ns.

Més informació: https://memoria.afamontseny.com/eReuse


