Número 149 – ABRIL 2016

EL SUMARI
1. INFORMACIONS GENERALS
1.1 10è aniversari de les USEE
1.2 Setmana cultural i Mare de Déu de Montserrat
1.3 Fem un conte per Sant Jordi
1.4 Campanya “Fruita a les escoles”
1.5 Colònies
1.6 Carta al Consell Europeu i al Govern d’Espanya
1.7 Concurs Picalletres
1.8 Participació Barçakids
2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
2.1 Casal d’estiu i Casalet
3. FETS I GENT
3.1 Xerrades educatives a l’IMET

1. INFORMACIONS GENERALS
1.1 10è aniversari de les USEE
El proper dissabte 9 d’abril celebrarem els 10 anys de la primera aula USEE a
l’escola. Iniciarem el dia amb una exposició, a les 12 del migdia a l’edifici de la
plaça dels Cotxes, dinarem tots plegats i després farem activitats festives. El
dinar serà de germanor de manera que cadascú haurà de portar algun plat per
compartir. L’escola posarà la infraestructura, la beguda, les postres i els cafès.
Si voleu venir al dinar, cal que ho confirmeu a gerard.coll@elcimvilanova.cat. al
més aviat possible. Esperem ser-hi una bona colla!

1.2 Setmana cultural i Mare de Déu de Montserrat
Del 18 al 27 d’abril, entorn de Sant Jordi i de la Mare de Déu de
Montserrat, celebrarem la setmana cultural. Entre els actes que durem a
terme cal destacar els que farem el dimecres 27:
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• Concurs literari dels Jocs Florals al qual hi participen tots els
alumnes de primària i ESO. El jurat estarà compost de pares,
mestres i alumnes.
• Ofrena a la Mare de Déu de Montserrat, patrona de l’escola. Els
alumnes de Primària i Infantil podran portar una flor sense
embolicar que anirem deixant, per classes, a la imatge de la
Moreneta que col·locarem al pati.
• Eucaristia de la nostra Festa Major. El mateix dia 27 a les 15:30h,
al pati de la Rambla, per als alumnes de 4t, 5è, 6è de Primària i els
alumnes de l’ESO i famílies que també hi vulguin assistir. Els
infants hi participen activament preparant part de la litúrgia i
encarregant-se dels cants. Aquest any serà d’aniversari!
Com a novetat, presentarem als alumnes de P3, P4, 1r, 2n i 3r, el conte
teatralitzat "El tren i el xiulet màgic". L’autor és Vicenç Aguado, pare de
l'escola. L'AMPA col·labora assumint el cost de la teatralització del conte.

1.3 Fem un conte per Sant Jordi
Amb l’objectiu de reforçar el gust per la lectura, fomentar la creativitat i facilitar
el contacte i la col·laboració entre els alumnes de la comarca, el Centre de
Recursos Pedagògics organitza l’elaboració d’un conte de manera cooperativa.
Es tracta d’elaborar contes entre diversos grups de les escoles de la comarca.
Hi participen els alumnes de P5 i Cicle Inicial.

1.4 Campanya “Fruita a les escoles”
Continuant amb la campanya “Fruita a les escoles”, aquesta setmana ens
arriba fruita per a menjar-la a l’hora de l’esmorzar. Aquest cop la fruita serà:
kiwi, poma fugi i pera conference.

1.5 Colònies
Aquest mes d’abril aniran de colònies els alumnes de:
• P4 del 14 al 15 d’abril, a Cal Diable (Pontons)
• P-5 del 28 al 29 d’abril, a la casa Artur Martorell (Calafell)
• 1r i 2n PRI del 18 al 19 d’abril, a la casa La Marinada (Cambrils)

1.6 Carta al Consell Europeu i carta al Govern d’Espanya
Els esdeveniments que passen al nostre voltant social i polític sovint surten a
les classes o tutories i els mestres les parlem amb els alumnes. Un dels temes
que aquest curs ha aparegut reiterades vegades ha estat el dels refugiats.
Els alumnes de 6è Alzina han escrit dues cartes d’opinió: una al Consell
Europeu, mostrant el seu rebuig sobre la gestió dels camps de refugiats; i una
altra al Govern d’Espanya sobre els drets de les persones, en referència al
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succés de la plaça Major de Madrid. L’alumne Rafa Pino per la seva banda
n’ha escrit una al Consell de la Unió Europea i ja ha rebut la resposta en la
qual se li comunica que es farà arribar al Gabinet del President. Estem molt
contents que els alumnes de l’Escola tinguin aquest tipus d’iniciatives.

1.7 Concurs Picalletres
Enguany hem tornat a participar al concurs Picalletres. Amb dos equips de 3r
d’ESO, un dels quals va arribar fins a la semifinal. Avui, dijous 7 d’abril emetran
el programa on surt el grup Cim B. El grup Cim A es va emetre el 24 de març,
per als qui el vulgueu veure, el podeu cercar a la pàgina web de Canal Blau.

1.8 Participació Barçakids
De l’11 al 29 d’abril participarem en un projecte de la fundació del Futbol Club
Barcelona anomenat Barçakids en el que es busca treballar valors a través de
l’esport per després aplicar-los a la vida diària. Aquest any es fa a Vilanova, és
una activitat gratuïta i hi participaran tots els cursos de Primària.

2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
2.1 Casal d’Estiu i Casalet
Com el curs passat oferirem Casal durant el mes de juliol i Casalet durant les
tardes de jornada continuada. El Casal començarà dilluns 27 de juny fins el
divendres 29 de juliol. Serà contractable per setmanes i hi haurà servei de
menjador. El Casalet, l’oferim de 15:00 a 17:00 del 6 al 21 de juny.

3. ALTRES INFORMACIONS
3.1 Xerrades educatives a l’IMET
Dins del cicle de xerrades que ofereix l’Institut Municipal d’Educació i Treball,
aquest abril hi haurà les següents:
• "Com ens preparem per a les professions del futur" Informarà
sobre les professions i ocupacions del futur, les competències i
habilitats necessàries i com continuar avançant per assolir les fites
personals i professionals. Serà dimarts 12 d'abril de 17.30 a 19h.
• "(Re)Enganxa't als estudis" Té per objectiu que les persones
assistents prenguin consciència de la importància de tenir una titulació
oficial, identificant els factors personals, interpersonals i estructurals
que els faciliten (o impedeixen) tornar a estudiar, definint, si és el cas,
quin és el proper pas a donar per (re)enganxar-se als estudis. Serà
dimecres 13 d’abril de 17:30 a 19h.
Cal formalitzar la inscripció a www.imet.cat, tcontreras@imet.cat o trucant al
telèfon 93 814 04 40. La inscripció és gratuïta però les places són limitades.
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MENÚ D’ABRIL DE 2016

Dilluns
4
ARRÒS
A LA MILANESA
***
TRUITA FRANCESA AMB
AMANIDA D’ENCIAM I
TOMÀQUET
***
IOGURT

Dimarts
5

Dimecres
6

LLENTIES
GUISADES
***
MANDONGUILLES
AMB PÈSOLS I
PASTANAGA
***
FRUITA

11

12

ARRÒS BLANC
AMB TOMÀQUET
***
LLUÇ A LA ROMANA
AMB ENCIAM I
PASTANAGA
***
FRUITA

CREMA DE PATATA,
CEBA I CARBASSA
***
HAMBURGUESA DE
CONILL A LA PLANXA
AMB PISTO
***
FRUITA

18

19

MENESTRA
DE VERDURES
AMB PATATES
***
CROQUETES DE
BACALLÀ AMB
AMANIDA D’ENCIAM I
TOMÀQUET
***
FRUITA

ESPAGUETIS
AMB TOMÀQUET I
FORMATGE
***
BOTIFARRA A LA
PLANXA AMB ENCIAM I
COGOMBRE
***
FRUITA

ESPINACS
AMB PATATES AL
VAPOR
***
POLLASTRE AL FORN
AMB PASTANAGA
***
FRUITA
13
TALLARINES
A LA CARBONARA
***
TRUITA DE CARBASSÓ
AMB ENCIAM
***
FRUITA

20
MONGETES GUISADES
AMB CARXOFES
***
LLENGUADO AL FORN
AMB PÈSOLS I
PASTANAGA
***
FRUITA

25

26

27

CREMA
DE CARBASSÓ
***
CANALONS
DE CARN GRATINATS
***
FRUITA

LLENTIES
GUISADES
***
TRUITA A LA FRENCESA
AMB ENCIAM I
TOMQUET
***
NATILLA

ARRÒS
TRES DELICIES
***
POLLASTRE ROSTIT
AMB XAMPINYONS
***
FRUITA

Dijous

Divendres
8

7
MACARRONS
AMB BEIXAMEL
***
FIGURETES DE PEIX
AMB ENCIAM I BLAT DE
MORO
***
FRUITA
14
CIGRONS GUISATS
AMB BLEDES
***
MOIXINA A L’ALL
CREMAT AMB
ENCIAM AMANIT
***
FRUITA

21
SOPA
DE PEIX
***
TRUITA DE PATATA AMB
ENCIAM I TOMÀQUET
AMANIT
***
IOGURT

28
ESCUDELLA
BARREJADA
***
PEIX BLAU AL FORN
AMB PATATA I CEBA
AMB ENCIAM AMANIT
***
FRUITA

SOPA DE CALDO
AMB VERDURES
***
PIZZA MARGARITA AMB
TOMÀQUET I
FORMATGE AMB
ENCIAM
***
FRUITA
15
MONGETA VERDA I
PATATA AL VAPOR
***
ESCALOPA DE LLOM
AMB AMANIDA
D’ENCIAM I OLIVES
***
FLAM
22
ENSALADILLA
RUSSA
***
POLLASTRE AL FORN
A LA SALSA DE POMA
***
FRUITA

29
AMANIDA
DE PATATA
***
ESTOFAT DE VEDELLA
AMB PASTANAGA,
MONGETA VERDA I
CARXOFES
***
FRUITA

