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1. INFORMACIONS GENERALS
1.1 Calendari
Algunes qüestions de calendari durant aquest mes de desembre:
El dijous 6 de desembre, és festiu, i el divendres 7 de desembre farem pont
aplicant una de les festes de lliure disposició que va triar el Consell Escolar de
centre. Les vacances de Nadal seran del 22 de desembre al 7 de gener (ambdós
inclosos). El divendres 22 de desembre només hi haurà classe al matí.

1.2 Activitats de Nadal
Per celebrar el Nadal a l’escola ens hem proposat omplir els carrers de nadales.
Per això hem preparat diferents grups d’alumnes, de P3 fins a 3r d’ESO, que
cantaran pels carrers i places del centre. Això serà el divendres 21 de desembre,
hi farem tres passis, un a les 12, un a les 12.15 i el darrer a les 12.30. Els
d’Educació Infantil estaran al pati de la Rambla, i la resta repartits per la Rambla,
plaça de la Vila, plaça dels Cotxes i plaça de les Neus. Ja rebreu una circular que
informi en quin espai estarà cada classe i amb algunes concrecions dels horaris i,
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si cal, de vestuari. Els alumnes de 4t d’ESO ajudaran en la gestió dels diferents
grups.

1.3 Resultat de les eleccions al Consell Escolar de Centre
El dilluns 26 de novembre es van celebrar les eleccions al Consell Escolar de
centre. Els resultats han estat els següents:
Sector alumnes:
Calia triar un dels dos alumnes que estan representats al Consell. S’han presentat
6 canditats de 1r, 2n i 3r d’ESO: la Martina Guillaumes, el Magí Caba, l’Ainara
Arbalat i el Max Serrano de 1r d’ESO, el Marco Fuentes de 2n d’ESO i el Rafa
Pino de 3r d’ESO.
L’escrutini ha donat com a vencedor en Rafa Pino amb 62 vots, i en segon i tercer
lloc, que ocupen les places de suplents, han quedat en Max Serrano amb 36 i el
Magí Caba amb 24.
Sector famíles:
Calia triar dos representants de les famílies, i finalment s’ha presentat dos
candidats, l’Eloi Moncada, pare del Martí de 3r de Primària, el Pere de 6è, i el Lluc
de 3r d’ESO, i l’Aurèlia Rafael, mare de la Júlia Gilbert de 5è, que ja formava part
del Consell anterior. Com que hi havia dues vacants, ambdós han sortit escollits
amb 61 i 53 vots respectivament. L’AMPA també ha designat el seu representant,
que és la Desirée Peralta, mare de la Vinyet Riba de P4.
Sector mestres:
Calia renovar tres mestres, un dels quals de les USEE. L’escrutini ha donat com a
representants dels mestres la Irene Ferrer, la Montse Usieto i la Núria Lizancos
com a representant de la USEE.
A tots ells, motes gràcies per la seva disponibilitat. El nou Consell Escolar es
constituirà el proper 18 de desembre, amb els següents membres:

Alumnes:
Mayuri Elena Rafa Pino
Pares i mares: Eloi Montcada Aurèlia Rafael Jordi Garciapons
Desirée Peralta (representant AMPA)
Mestres:
Oriol Homs
Irene Ferrer
Araceli Fernández
Montse Usieto Núria Lizancos (representant USEE)
PAS:
Genoveva Muñiz
Direcció:
Blanca Figueras
Titularitat:
Xavier Llorens Rosa Álvarez Jaume Dallà
Representant municipal:
Glòria García

1.4 Lliurament de notes i informes
Els alumnes d’ESO rebran el butlletí de notes d’aquest primer trimestre el dijous 20
de desembre, i els de Primària el divendres 21 de desembre, últim dia abans de
les vacances de Nadal. Recordeu que tant els uns com els altres han de retornar el
resguard signat a l’escola.
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1.5 Recollida de productes de neteja
Del 17 al 20 de desembre, a l’escola, tant a l’edifici de la Rambla com a la plaça
dels Cotxes, recollirem productes d’higiene personal per a l’Economat. Podeu
portar a l’escola raspalls de dents, pasta dentífrica, sabó pel cos (pastilla o gel),
xampú i compreses, bolquers, i també d’higiene de la llar: lleixiu, detergent,
rentavaixelles, fregalls... Són productes molt necessaris i que sovint a l’Economat
de Càritas n’hi ha molt pocs. Moltes gràcies per la vostra solidaritat.

1.6 La Marató de TV3
Serà el diumenge 16 de desembre, i estarà dedicada a la investigació contra el
càncer. Com en cursos anteriors a l’escola hi participarem de diferents maneres.
D’una banda els alumnes d’ESO tindran les xerrades divulgatives els dies 10 i 11
de desembre. D’altra banda farem algunes activitats per a recaptar fons per
aquesta causa solidària: els alumnes de 5è i 6è de primària vendran pastissos el
divendres 14 a la sortida d’escola (16.45h).

1.7 Façana carnaval
Per al guarniment de carrers i la façana de l’escola per al carnaval, necessitem
envasos buits de pizza (les rodones de plàstic). En necessitem mooooooltes. Si en
teniu porteu-les a l’escola.

1.8 Informacions de l’AMPA
Aquest mes de desembre no hi haurà activitat dels dissabtes amb l’AMPA, ja que
no hi massa temps, i ja vam fer les decoracions pels carrers de la Geltrú el mes de
novembre.
I recordeu que a partir de l’1 de desembre ja es pot pagar la segona quota de les
activitats extraescolars a través del compte bancari o bé en efectiu o amb targeta
a la seu de l’AMPA, de dilluns a divendres a l’hora de sortida dels alumnes.

1.9 Xerrada sobre abusos
Dins del programa “#aquíproubullying” que estem treballant aquest curs, hem
programat per al proper dimecres 12 de desembre, a les 17.30h, una xerrada
sobre La prevenció de les relacions abusives. Ho faran membres de la fundació
Vicki Bernadete, que són especialistes el tema d’abusos. Serà a la sala d’actes de
la Plaça dels Cotxes.

2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
2.1 Pagament de colònies i piscina
Del 3 i el 16 de desembre podeu fer el pagament de la paga i senyal de les
colònies d’ enguany amb l’operativa habitual de Caixabank. Els tutors i tutores de
cada curs us faran arribar la circular amb el codi per a fer el pagament. Per a
Educació Infantil seran 40€, de 1r a 4t de primària seran 50€, i 6è i 1r i 2n d’ESO
seran 60€.
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No teniu aquest pagament els alumnes de 5è de primària que ja han anat de
colònies, i els de 3r i 4t d’ESO que ja vau fer aquest pagament.
Finalment, els alumnes de P-5, 1r i 2n de primària que assisteixen a la piscina
podeu fer el segon pagament del 26 de novembre al 5 de desembre amb
l’operativa habitual de Caixabank.

3. ALTRES INFORMACIONS
3.1 Teatre i espectacles de familiars
Aquest desembre és un mes molt teatral. Preneu nota:
 Diumenge 2 de desembre a les 18h, al Teatre Principal, la companyia
Dreams Teatre porta Els Tres Porquets, en versió musical lliure.
Recomanat a partir de 3 anys, preu 6€.
 Dissabte 22, a les 12h, davant del Principal, espectacle de circ gratuït
amb la CAC Saltimbanqui.
 El 29 i el 30 de desembre, a les 18h, la Cia. Saltimbanqui ens farà
“Solstici” al Teatre Principal, un espectacle de circ inspirat en la
celebració del solstici d’hivern. Val 12€, 10 si la compreu anticipada.
 Amb els infants més petits podeu gaudir del Retaule de Nadal, que
l’Estaquirot representa al pati de l’Ajuntament de Vilanova el dia de Nadal
i el dia de Cap d’Any, de 12h a 13.30. L’entrada és lliure i gratuïta.
 Durant les vacances de Nadal, també podreu gaudir al Círcol Catòlic de
la clàssica representació dels Pastorets, en la típica versió del Folch i
Torres. Hi ha funció el 25, 26, 29 i 30 de desembre, i l’1, 6 i 12 i 13 de
gener. El preu és 8€ infants i socis i 12€ adults. Podeu adquirir les
entrades a www.tictactiquet.com o una hora abans de la funció. Haureu de
consultar els horaris ja que canvien segons el dia.

3.2 Concerts d’Advent a la capella de la Casa d’Empara
Aquest mes de desembre hi haurà el 3r cicle de Concerts d’Advent de la Casa
d’Empara per a recollir fons per la restauració dels vitralls històrics de la capella. El
dilluns 3 de desembre serà un recital líric clàssic la soprano Donatella Schiavone
i la mezzo Sílvia Borges; el dijous 13 serà el torn de Pols Indigo, veu, piano i
contrabaix; i el dimecres 19 actuarà el Cor de veus blanques del Conservatori
Municipal de Música de Vilanova i la Geltrú. Tots els concerts són a les 19h.

3.3 Posa’t la gorra
L’associació AFANOC inicia la 18a edició de la campanya “Posa’t la gorra” que té
com a objectiu donar a conèixer la realitat del càncer infantil i aconseguir fons.
Aquest any la festa final de la campanya se celebrarà el dissabte 15 de desembre
al Parc de la Ciutadella; amb descomptes i gratuïtats accedir al Zoo.
Des de l’escola volem donar suport a aquesta iniciativa i serem punt de venda de la
gorra de la campanya d’aquest any, dissenyada per Ágata Ruiz de la Prada. El
preu de la gorra serà de 7€ i la podreu encarregar i pagar a la secretaria de la
Rambla fins el dimarts 11 de desembre. Més informació a www.afanoc.org

