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1. INFORMACIONS GENERALS
1.1 Colònies
Aquest mes de maig se n’aniran de colònies els alumnes de:
• P3: 25 i 26 maig a L'Estol, Sant Martí Sarroca
• C.Inicial: 15 i 16 de maig a Can Rigol, Begues
• C.Mitjà: 10 a 12 de maig a Els Porxos/Can Mateu, Vilanova de Sau
• C.Superior: 24 al 26 de maig a La Ruca, Moià
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1.2 Guanyadors dels Jocs Florals
Us fem a mans la relació dels guanyadors dels Jocs Florals d’aquest any.
Alguns han estat individuals i altres en parelles.

1r
2n
3r
4t
5è

Farigola:
Atzavara:
Dent de Lleó:
Ginesta:
Calabruixa:

Berta Falcón
Jan Caba
Raul Valle
Martí Raventós
Isidro
Carrasquilla
Denís Roig

6è Alzina:
USEE Alfàbrega: Andrea Baiget

Romaní:
Lligabosc:
Olivera:
Margalló:
Bruc d’hivern:

Arlet Castro
Lola Vergès
Maria Bardera
Laia Ganga
Max Serrano

Garrofer:

Marc Dorado

Júlia Ametllé
Beta:
Laura Uceda
Núria Mateo
Èpsilon:
2n Delta:
Gemma Murillo
Emma Domingo
Pi:
3r Lambda:
Mar Castaño
Guillem Jorba
Omega:
4t Tau:
Roger Puig
USEE Gamma: Noelia Agudo i Mohamed Touil

1r

Alfa:

Lluc Montcada
Rafa Pino
Guillem Pérez
Cristina Sanchez
Gisela Puerto
Júlia Mestre
Sonia Menéndez

Han fet uns escrits molt bonics i treballats la qual cosa ha fet difícil la tria final.
Felicitats a tots!
El jurat ha estat compost per:

PRIMÀRIA
ESO

PARES
Beatriz Mas
Aurèlia Rafael
Anna Pujals
Neus Iráculis

MESTRES
Rosa Ardèvol
Gemma Porta
Marta Caba
Anna Llibertat Garcia

ALUMNES
Xènia Carnicer
Dante Yusto
Júlia Mestre
Laia-Wayra Ortin

1.3 Campanya “Fruita a les escoles”
Continuant amb la campanya “Fruita a les escoles”, durant aquest mes de
maig ens arribarà fruita i una hortalissa per a menjar-la a l’hora de l’esmorzar.
Serà: poma, nespra i pastanaga. La repartirem la setmana del 8 al 12 de
maig.
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1.4 Proves d’avaluació diagnòstica
Les Proves Externes són unes proves que passa el Departament d’Educació a
totes les escoles de Catalunya, per avaluar les competències bàsiques
assolides a 3r i 4t de primària i a 4t d’ESO.
Les de 3r les corregim nosaltres, però les de 6è de PRI i 4t d’ESO, es
corregeixen externament, ja que el Dapartament les fa servir per conèixer el
grau d’adquisició de les competències bàsiques al finalitzar les dues etapes
obligatòries.Posteriorment el Consell Superior d’Avaluació n’elabora un informe
global que passa a l’Escola.
3r de Primària:
Els alumnes de 3r de primària ja les han fet i donarem el resultat a les famílies
al juny, amb els informes de final de curs.
6è de Primària:
El dijous i el divendres vinent els alumnes de 6è de primària faran les proves.
Donarem els resultats a les famílies amb els informes de final de curs.
4t d’ESO:
Els alumnes de 4t d’ESO ja les van fer a principis d’any i la setmana vinent
farem arribar a les famílies els resultats.

1.5 Visita alumnes de 6è a l'ESO
El dilluns 5 de juny tenim prevista la visita dels alumnes de 6è de primària
a l’ESO. La fem cada any sobre aquesta data perquè coneguin aspectes de la
nova etapa educativa que iniciaran al setembre.

1.6 Exhibició de Sardanes
L’exhibició de sardanes que vam haver d’anular degut a la pluja la farem
divendres vinent, dia 5, a la mateixa hora, les 16:00h. És una activitat que
han fet els alumnes de 4t de Primària a la qual estan convidades les famílies
d’aquest curs.

1.7 Targeta T-16
La Generalitat de Catalunya ens ha fet arribar un díptic per a cada família
sobre la Targeta T-16. Aquesta targeta és un títol personalitzat de transport per
als nens i nenes des de 4 anys fins als 16 anys. Els permet fer gratuïtament un
nombre il·limitat de viatges a la xarxa de transport públic dins la mateixa zona
tarifària on resideix el nen o la nena. Us els farem arribar la propera setmana.

1.8 Calendari
Recordeu que dilluns 1 de maig l’Escola romandrà tancada.
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1.9 Premis a les Proves Cangur
Aquest curs només s’han presentat a les Proves Cangur (concurs matemàtic
organitzat per la Societat Catalana de Matemàtiques) els alumnes de 4t, ja
que els de 1r, 2n i 3r d’ESO estaven de colònies la data de les proves.
http://www.cangur.org/cangur/cang2016/
Aquest any el Pere Llorens ha quedat el 9è de tot Catalunya i el Pau
Armengol d’entre el 5% millor de Catalunya. Felicitats a tots dos!

1.10 Projecte Cultura emprenedora a Primària
Com altres anys, els alumnes de 5è i 6è han format part del projecte
Cultura emprenedora a primària:
http://www.imet.cat/index.php?page=cultura-emprenedora
El projecte proposa activitats per incentivar la creativitat, la confiança,
l’entusiasme, la imaginació, el compromís, la responsabilitat... valors intrínsecs
a l’emprenedoria.
El proper dimecres 10 de maig, de 9:30 a 13 h, a la plaça de la Vila,
mostraran i posaran a la venda els productes elaborats en “el Mercat de Joves
Emprenedors”.

1.11 Concurs “Conte va, va de contes”
Com el curs passat hem participat al concurs vilanoví “Conte va, va de
contes”. Hi han participat els alumnes de 4t de PRI. http://www.conteva.cat/
La Fira se celebra el 13 de maig i centre la seva activitat en diversos actes
gratuïts al voltant de la plaça de les Neus i altres espais del centre de la ciutat.
L'eix principal són els contes, amb una marató que dura tot el dia i que inclou
el lliurament de premis del concurs.

1.12 Concurs Tísner de creació de jocs en català
Aquest any els alumnes de 6è Garrofer han participat en el Concurs Tísner
de
creació
de
jocs
en
català: http://jocsijoguines.cat/concurstisner/2n_concurs/projectes-presentats/
L’objectiu del concurs és que alumnes, mestres i escoles descobreixin la faceta
lúdica i creativa de la llengua catalana creant el seu propi joc.
El proper diumenge 14 de maig es farà l’entrega de premis a Barcelona (a
l’Estació del Nord). Les famílies que vulguin assistir a l’acte hi estan
convidades.
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1.13 Informacions de L’AMPA
•
•

El dia 13 de maig l’AMPA us ofereix l’últim taller del dissabte en família:
“Un passeig pels núvols”. Serà sobre meteorologia on el Pep Martí, pare
de l’escola, ens ensenyarà a interpretar els núvols
El dissabte 3 de juny celebrarem a l’escola la fi de les activitats
extraescolars amb la festa de l’AMPA. Per aquest dia hi haurà un
programa d’actes de matí i tarda amb actes esportius, exhibicions de les
diferents activitats (patinatge, tae-kwondo, bàsquet, futbol...) i molts
entreteniments. Ja rebreu una circular específica però us ho avancem per
si us voleu anar reservant aquesta data.

2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
2.1 Moviment econòmic del mes de maig
•
•

A data 2 de maig, es facturarà el rebut ordinari de l'escola.
A data 5 de maig es facturarà el darrer rebut d'aquest curs
de l’extraescolar de música SONS.
• La regularització de les sortides i excursions que ha realitzat cada
curs, quedarà reflectit en el rebut de juny
http://www.elcimvilanova.cat/pagaments/

2.1 Beques menjador i transport escolar
El Consell Comarcal del Garraf ha iniciat la convocatòria d’enguany per
poder demanar l’ajut de menjador escolar i /o el servei de transport escolar per
al curs 2017-2018.
El termini serà del 15 al 26 de maig i els usuaris us heu d’adreçar a la seu
del Consell Comarcal (Plaça Beatriu de Claramunt, 5-8).
A la web del mateix Consell podreu trobar més informació (sol·licituds, bases,
terminis...): http://www.ccgarraf.cat/ambits/ensenyament.htm

3. ALTRES INFORMACIONS
3.1 Un dia per a l’Esperança
En l’edició d’enguany, la Festa solidària Un dia per l’esperança d’OxfamIntermón vol donar a conèixer que la pobresa està connectada a altres factors
mundials que la condicionen, com els conflictes bèl·lics o el canvi climàtic...:
“TOT ESTÂ CONNECTAT”
http://www.oxfamintermon.org/ca/que-pots-fer-tu/participa/agendadesdeveniments/un-dia-l-esperanca-vilanova-geltru-tot-esta-connecta
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Nosaltres hem treballat aquest tema amb els alumnes de primer fins a sisè.
Hem fet després uns dibuixos que podreu trobar exposats a la plaça de la Vila
el dia de la festa. Alguns alumnes de l’ESO participen també, com a voluntaris
en el muntatge de la Festa.

3.2 Festa per una societat inclusiva
Sota el lema “LA DIFERÈNCIA ÉS NATURAL, LA IGUALTAT
D’OPORTUNITATS ÉS NECESSÀRIA”
aquest any se celebra la XIV FESTA PER UNA SOCIETAT INCLUSIVA.
https://www.facebook.com/FestaPerUnaSocietatInclusivaGarraf
Serà el dissabte 27 de maig al Parc Baix a Mar de Vilanova, a partir de les
17 hores.
L’objectiu és passar-s’ho bé i sensibilitzar per avançar cap a una societat que
tingui en compte a tothom. L’escola està implicada en la seva organització i us
hi volem convidar!

3.3 Teatre amb la Xarxa
Aquest diumenge 7 de maig el grup de teatre Les Bianchis representaran Les
Supertietes.
Serà al Cercle Catòlic a les 17:30 h.
http://www.circolcatolic.com/Xarxa_temporada_16-17.html

3.4 Xerrades educatives a l’IMET
Dins del cicle de xerrades que ofereix l’Institut Municipal d’Educació i Treball,
aquest mes de maig hi haurà les següents:
• "El que cal saber per accedir a la Universitat", que serà el dimecres
3 de maig
• “Orienta’t en família: Xerrada d’orientació educativa per a famílies
amb alumnes de 4t d’ESO” , que es farà el dijous 4 de maig a les
17.30 hores, a l’IMET.
• “Programes de Formació i Inserció-PTT”, que es farà dijous 11 de
maig a les 17.30h a l’IMET.
Podeu trobar més informació al web de
http://www.imet.cat/index.php?page=cicle-de-xerrades-2016-2017
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La primera part del matí estarà més centrada en la
pràctica i aprenentatge i la segona en jocs i tallers.

Del 3 al 14 de juliol de 9h a 13h

