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INFORMACIONS GENERALS
FESTIVITAT DE SANT VICENÇ DE PAÜL
El passat diumenge va ser la festivitat de Sant Vicenç de Paül, fundador de les
Filles de la Caritat que regeixen la Casa d’Empara. Com ja sabeu, les Filles de la
Caritat portaven l’escola La Miraculosa i actualment són presents en el Patronat de
la Fundació El Cim. Nosaltres, en reconeixement a tota aquesta tasca, recordem el seu
patró.
Per celebrar-ho, i també l’inici de l’escola, el divendres passat els alumnes de P4 i P5 van
anar al matí a jugar en diferents parcs de la vila. Els de primer i segon van anar al Parc
de Ribes Roges; els de tercer i quart a la Masia en Cabanyes; i els de cinquè i sisè van
fer una sortida amb bicicletes i patinets.
Els alumnes de primer d’ESO, per la seva part, han estat treballant els objectius del
mil·lenni i fent una activitat sobre Sant Vicenç. Els de segon d’ESO han anat a visitar la
Casa d’Empara (vivint l’experiència d’ajudar a dinar a alguns avis) i també han anat a les
classes de 1r i 2n de Primària a explicar-los la vida de sant Vicenç, ja que el curs passat
en van elaborar un power ells mateixos.
Els de tercer i quart van poder sentir el testimoniatge de la monja paüla Rosa Joana
Mendoza, antiga professora de l’escola i que ara atén i acull nanos en situació social
desfavorida en un barri de Figueres.

AGENDA 21
La setmana de l’11 al 18 d’octubre començarem amb les activitats de l’Agenda 21. Cada
tres anys es canvia la temàtica a treballar i aquest curs ens toca canviar. El tema que
encetem és: El malbaratament alimentari: per un consum més responsable.

MIGDIES EL CIM
Aquesta setmana hem començat els migdies El Cim a l’ESO. Per poder explicar el seu
funcionament als pares hem previst una reunió informativa el dilluns 26 d’octubre
a les 17:30h a la plaça dels Cotxes. Està previst acabar-la a les 18h per tal que
aquests que vulgueu us pugueu quedar a la formació del funcionament de la intranet de
l’escola.

FORMACIÓ ÚS INTRANET DE L’ESCOLA
El dilluns 26 també farem una petita formació per a pares sobre el funcionament
de la intranet de l’escola, ja que els alumnes d’ESO i els de 5è i 6è de primària en fan
ús. Voldríem que mica en mica també l’utilitzéssiu les famílies.
La formació està enfocada per a les famílies d’ESO), ja que ara per ara són els
que se’ls ha facilitat codi per accedir-hi. En els propers cursos anirem estenent l’accés a
la resta de pares i mares. La formació serà a les 18h a la plaça dels Cotxes.

ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
NATACIÓ
Aquesta setmana ja hem començat els cursos de natació. Els alumnes de P5 hi
aniran els divendres; els de primer i segon, els dimarts; i els de tercer els dijous. Volem
agrair als pares que us oferiu voluntàriament a acompanyar-los en aquesta activitat.

MOVIMENT ECONÒMIC MES D'OCTUBRE
Tal com es va informar al dossier "Preparem el nou curs!" de juny de 2015, aquest mes
d'octubre s'han passat a cobrament el rebut ordinari de l'escola, el primer
pagament d'excursions (30€ per a tots els nivells) i l'aula digital (aquest curs de 5è
de primària a 4t d'ESO).
Recordeu que si sou famílies usuàries de l'activitat de piscina (de P5 a 3r de primària) no
se us girarà rebut bancari: el pagament es fa a través de l'operativa de La Caixa (igual
que l'any passat).

VENDA DE XANDALLS
El dia i hora de venda del xandalls i bates per aquest curs continua sent el dimarts de
les 16:30h a les 17:30h a la sala polivalent de l’edifici de la Rambla.
A les reunions d’inici de curs us vam avançar que al setembre del curs vinent tindrem
nou xandall. Entenem, però, que durant un temps conviurem amb els dos models al
centre: el nou i l’antic, ja que moltes famílies voldran aprofitar els que ja tenen a casa.

VENDA DE LLIBRES I MATERIAL
Voldríem aprofitar aquest butlletí per disculpar-nos de la gestió de la venda de
llibres i material que s’ha donat aquest estiu a l’Escola.
Nosaltres vam posar la confiança en la distribuïdora J.Nadal pensant que dominaven el
sector i que treballen amb vàries escoles de la província.
Davant l’experiència del curs passat, vam introduir dos canvis per mirar de millorar el
servei i procurar que la venda fos més ràpida: la compra per Internet i la repartició de la
venda en dos dies diferents segons l’Etapa educativa.
A l’hora de la veritat aquestes millores no han donat el fruit esperat, ans el contrari, han
complicat les coses.
La distribuïdora no ha respòs en el control i la gestió de les vendes fetes, així com del
proveïment dels llibres i material venuts.
Per nosaltres ha estat una gestió molt complicada que encara no hem finalitzat, i som
conscients que per les famílies que us heu trobat amb alguna incidència també. Tingueu
la tranquil·litat però, que tots els nens que han fet la compra a l’escola tindran
allò que els falta el més aviat possible; els ho donarem directament a l’aula.
Gràcies per la vostra paciència.

ALTRES INFORMACIONS
PREMI CONCURS PUNTS DE LLIBRE
Durant l’estiu hem sabut que l’alumne Biel Sanz, de 4t Margalló, ha guanyat el
concurs de punts de llibres que organitzava la Biblioteca Armand Cardona Torrandell
per Sant Jordi. Moltes felicitats Biel!!

COMENÇA LA CATEQUESI A LES PARRÒQUIES
Han començat les inscripcions a la catequesi de primera comunió a les parròquies, per
als nens que han nascut l’any 2007 o abans. També hi ha grups de catequesi
continuada per a nois i noies de 5è PRI a 2n d'ESO i catequesi d’adolescents i
confirmació a joves nascuts a partir del 2002. Trobareu informació a la vostra
parròquia.

TEATRE INFANTIL AMB XARXA
Aquest cap de setmana comença la programació de teatre infantil amb XARXA amb la
companyia Xip Xap. Faran “La veritable història dels 3 porquets”, una obra de
titelles per nens de 3 a 6 anys. El diumenge 4 d’octubre a les 17:30h al Teatre
Catòlic.

CASERCO
MENÚ D’OCTUBRE DE 2015
Dilluns
28

Dimarts
29

Dimecres
30

Dijous
1

Divendres
2

MINESTRA DE
VERDURES

ARRÒS I LLENTIES
GUISADES

ESPINACS AMB
PATATES AL VAPOR

MACARRONS
AMB BEIXAMEL

SOPA DE BROU
AMB VERDURES

MANDONGUILLES
AMB PÈSOLS I
PASTANAGA

TRUITA FRANCESA
AMB AMANIDA
D’ENCIAM I
TOMÀQUET

POLLASTRE AL FORN
AMB PASTANAGA

FIGURETES DE PEIX
AMB ENCIAM I BLAT
DE MORO

PIZZA MARGARITA
AMB TOMÀQUET I
FORMATGE AMB
ENCIAM

FRUITA

FRUITA

FRUITA
IOGURT

5

FRUITA
7

6

8

9

ARRÒS BLANC
AMB TOMÀQUET

CREMA DE PATATA,
CEBA I CARBASSA

TALLARINES A LA
CARBONARA

LLENTIES GUISADES
AMB BRÒQUIL

MONGETA VERDA I
PATATA AL VAPOR

LLUÇ A LA ROMANA
AMB ENCIAM I
PASTANAGA

HAMBURGUESA DE
CONILL A LA PLANXA
AMB PISTO

TRUITA DE CARBASSÓ
AMB ENCIAM I
PASTANAGA

MOIXINA A L’ALL
CREMAT AMB
ENCIAM AMANIT

ESCALOPA DE LLOM
AMB AMANIDA
D’ENCIAM I OLIVES

FRUITA

FRUITA

FRUITA

FRUITA

FLAM

12

13

14

ESPAGUETIS AMB
TOMÀQUET I
FORMATGE
FESTA
BOTIFARRA A LA
PLANXA AMB ENCIAM
I COGOMBRE

15

16

CIGRONS GUISATS
AMB BLEDES

SOPA DE PEIX
AMB ARRÒS

ENSALADILLA
RUSSA

HAMBURGUESA
DE TONYINA
AMB SANFAINA

TRUITA DE PATATA
AMB ENCIAM I
TOMÀQUET AMANIT

POLLASTRE AL FORN
A LA SALSA DE POMA

FRUITA

IOGURT

FRUITA

FRUITA
19

20

21

22

23

CREMA
DE CARBASSÓ

MONGETES
GUISADES

ARRÒS TRES
DELICIES

ESCUDELLA
BARREJADA

CANALONS
DE CARN GRATINATS

CALAMARS A LA
ROMANA FREGITS
AMB ENCIAM I
TOMÀQUET

POLLASTRE ROSTIT
AMB PÈSOLS I
PASTANAGA

PEIX BLAU AL FORN
AMB PATATA I CEBA
AMB ENCIAM AMANIT

FRUITA

FRUITA

FRUITA

AMANIDA DE PASTA
AMB FORMATGE
I OU DUR
ESTOFAT DE VEDELLA
AMB PASTANAGA,
MONGETA VERDA
I CARXOFES

NATILLA
FRUITA

Fruites que fem servir pel postres: poma, pera, plàtan, mandarines, taronges i meló.
Làctics: natilles, iogurts i flams.
El tipus de fruita no s’especifica perquè no sempre podem disposar de la fruita que tenim programada.

