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1. INFORMACIONS GENERALS 
1.1 Preavaluacions a l’ESO 
Durant la setmana vinent farem arribar les preavaluacions d’ESO a les 
famílies mitjançant els alumnes. Les preavaluacions mostren el ritme de 
treball que porten els alumnes i en quins aspectes cal incidir per millorar el 
rendiment i la nota del trimestre, val la pena que les comenteu amb els vostres 
fills i les retorneu signades. 
També hi adjuntarem les notes de les recuperacions del primer trimestre. 
 

1.2 Reunions de pares 
Aquestes són les dates de la segona reunió de pares d’aquest curs: 
 

 
E.Infantil Dimarts 7 de febrer 17 .30 

Primària Dilluns  6 de febrer 17:30 

ESO Dilluns 30 de gener 18 :00 

USEE de 
l’ESO 

Dilluns 30 de gener 17:15 
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1.3 Preinscripcions curs 2017-2018 
Les famílies que tingueu fills nascuts l’any 2014 que vulgueu plaça a P3 
per al proper curs, haureu de portar a la secretaria de l’escola el resguard que 
hi ha en aquest full informatiu abans del 10 de febrer. Recordeu, però, que 
després, en el període de preinscripció, haureu de fer la sol·licitud ordinària i 
presentar la documentació pertinent. 
 

(retalleu) .................................................................................................... 

 

 
PREINSCRIPCIONS 2017/2018 

 
(Per a famílies amb un fill nascut l’any 2014 i que ja tenen algun fill al centre) 
 
Nom i cognoms de l’alumne/a a preinscriure: 
 
.............................................................................................................................. 
 
Nom, cognoms i curs actual del germà o germans 
 
.............................................................................................................................. 
 
Signatura dels pares   Data: 
 
 
 

 

 
1.4 Carnaval 
Durant aquesta setmana heu hagut de rebre la circular del Carnaval on 
s’especifica la disfressa que portarà cada un dels vostres fills. Com ja heu 
pogut veure el tema d’aquest any és “Els Jocs Olímpics del 92”, coincidint 
amb el seu 25è aniversari. 
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Les disfresses seran les següents: 
 

P3 Torxa Olímpica 

P4 Halterofilia 

P5 Natació 

1r Tir amb arc 

2n Medalles 

3r Tennis 

4t “Mar” cerimònia d’inauguració 

5è Rugbi 

6è Freddie Mercury i Montserrat 
Caballé 

 
Aquest cop hem variat una mica el funcionament de la celebració. El 
Carnestoltes llegirà el discurs al pati de la Rambla, ja que ens sembla que així 
se sentirà millor, però els nens sortiran igualment de la Rambla, aniran fins a la 
plaça dels Cotxes i el Carnestoltes els saludarà personalment, classe per 
classe. Compteu que quan entrin a l’edifici de la plaça dels Cotxes, vosaltres 
els podreu anar a esperar a la sortida del carrer de la fruita. 
 
Una altra novetat és que aquest any, a més de la façana de la plaça dels 
Cotxes, es guarnirà el tros de Rambla que va des de la carretera fins al 
carrer Tetuan. Ho ha entomat l’AMPA, la qual us convida a col·laborar en la 
preparació dels diferents guarniments: 

 19 de febrer al matí: engalanar la Rambla 

 25 de febrer al matí: engalanar el pati per fer la festa del Caramel 
 

La festa del Caramel començarà a les 16:30, estarà amenitzada pel quartet 
musical Rovelldou i us oferirà berenar. A més a més, aquest any, hi haurà un 
concurs de disfresses! O sigui que ja podeu venir ben guarnits! 

 
1.5 Dies festius de Carnaval 
Durant els dies de carnaval el calendari pateix algunes modificacions: 

- Dijous Gras, el dia 23 de febrer, no hi haurà classe a la tarda per 
evitar els aldarulls que es donen al centre de Vilanova. Recordeu que 
a la merengada hi podeu participar amb merenga, però els ous no 
formen part de la festa. Aquells que es quedin a dinar al menjador el 
podreu venir a recollir entre les 14h a les 15h. 

- Dilluns i dimarts de carnaval, 27 i 28 de febrer, no hi haurà classe. 
El primer és festa local per a les escoles i el dimarts l’hem agafat de 
dia de lliure disposició. Reprenem les classes el dimecres 1 de març. 
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1.6 Nadala 
Aquest any la felicitació de Nadal l’ha dissenyat un pare de l’Escola, l’Albert 
de Arias, amb la col·laboració dels seus dos fills, la Júlia i l’Arnau. Des de 
“El Som el Cim” us en donem les gràcies, ha estat una Nadala molt bonica! 
 

 
2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
2.1 Xandalls 
Ja han arribat els xandalls de talles grans. L’horari de venda és dimarts de dos 
quarts de cinc a dos de sis. 
 

2.2 Cobrament rebut colònies 
Aquest mes de febrer us arribarà, a les famílies d’alumnes de l’ESO, una 
circular de colònies on s’especifica el cost final de la sortida i la forma de 
pagament.  
 
 
 

3. ALTRES INFORMACIONS 
3.1 Xerrades informatives a l’IMET 
La propera xerrada/taller que ens ofereix l’IMET és: “Eines per 
l’acompanyament escolar dels teus fills i filles”. Es farà, aquest mes de 
febrer en dues sessions: dijous 9 i dijous 16 des de les 17.30  fins les 19.30 
hores a les instal·lacions de l’IMET. 
 
Podeu trobar més informació al web de l’IMET : 
www.imet.cat (educació, programes i projectes, cicle de xerrades 2016-2017) 
 

3.2  Teatre amb Xarxa 
El proper 5 de febrer “Poca cosa teatre” ens oferirà l’obra de teatre “El carreró 
de les bruixes”. Serà a les 17:30 al Círcol Catòlic.  
 
Podeu consultar a la web del Circol Catòlic: 
http://www.circolcatolic.com/Xarxa_temporada_16-17.html 
 
 

http://www.imet.cat/
http://www.imet.cat/index.php?page=conductes-de-risc-a-l-adolescencia
http://www.circolcatolic.com/Xarxa_temporada_16-17.html

