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�20è ANIVERSARI 

Les comissions del 20è ja estan en marxa. Hi 
participen pares, alumnes i mestres. La que està 
treballant amb més presses és la de Merchandising, ja 
que per Nadal  volen posar a la venda els productes del 
20è aniversari. 
 
Amb els alumnes, a les classes, també hem iniciat les 
activitats: hem fet mandales per classes que hem 
fotografiat i aviat elspodreu veure. Avui, a més, n’hem 
fet un de gegant, amb tots els alumnes i personal de 
l’escola. 
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Informacions Generals  



� SETMANA DEL MEDI AMBIENT 
La setmana del Medi Ambient, la celebrarem del 16 al 20 de novembre. Aquest curs 
iniciem un nou projecte que tracta sobre el malbaratament alimentari i el consum 
responsable. Com cada any el Marcel Bioterra visitarà els més petits per ajudar-los a 
entendre el tema i proposar-los activitats per treballar-ho. 
 
� PROJECTE CLAKI 

Des de l’ajuntament de la nostra ciutat i els promotors del projecte Claki a les escoles, 
ens han fet saber que des que es fa la recollida d’oli usat per a reciclar i convertir-lo en 
bio dièsel, El Cim s’ha superat en la quantitat de litres recollits. Això és per la 
vostra col·laboració i l’interès que demostreu per la cura i conservació del medi 
ambient. Moltes gràcies per tot i continueu amb l’esperit de compromís per fer del 
nostre món un lloc millor! 
 
�SANTA CECÍLIA 
A finals de la setmana vinent celebrarem Santa Cecília a l’Escola. 
Aquest any farem diferents activitats en funció de l’etapa educativa: 

• El dijous dia 19 el tallerista musical Joan Pinós els mostrarà als alumnes 
d’Educació Infantil els instruments més grans de l’orquestra. 

• El divendres 20, als alumnes de primària, els farà l’audició didàctica “La història 
del Jazz” . 

• El mateix divendres a l’ESO faran petites audicions amb els alumnes que toquen 
algun instrument o canten. 

�1 ORIGAMI 1 EURO 
Aquest curs tornem a participar en la campanya de la Mútua General de Catalunya 1 
Origami 1 Euro. Els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de primària ho treballaran a l'escola, a 
classe de plàstica. La resta d'alumnes i famílies també hi podeu col·laborar des de 
casa. Ens podeu fer arribar totes les grues que vulgueu, de totes mides i colors i 
nosaltres les farem arribar a la Fundació. 
La fundació donarà 1€ a la Marató per cada grua de 
paper que rebi.  
Podeu buscar més informació a la 
web: http://www.1origami1euro.org/1origami1euro/ 
Us animem a fer grues també a casa, de totes mides i colors, 
i portar-les a l’escola per tal d’afegir-les . 
 
�CONCURS PICALLETRES 
El dia 24 de novembre els alumnes de 3r d'ESO que es preparen al Migdia “Picalletres” 
aniran a concursar en la fase comarcal al Neàpolis. 
 

�BICICLETES I PATINETS 
Recordeu que les bicicletes i els patinets no s’han de fer servir dins el recinte de 
l’Escola, de manera que s’han d’acompanyar pel pati, sense pujar-hi a sobre. 
 

�GOSSOS A L’ESCOLA 
Per mesures de seguretat i d’higiene no podem entrar gossos a l’Escola: ni a l’edifici, ni 
al pati. Tingueu-ho present. 
 



�PROTOCOL EN CAS DE PLUJA 
Els dies que plou sempre fem alguns canvis, que ja coneixeu, en les entrades i les 
sortides de l’Escola: les escales que es fan servir per pujar i baixar de les classes són 
les interiors, els alumnes d’infantil surten per la Sala, els nens que es queden a 
menjador esperen a les classes per anar a dinar... 
Hi ha un aspecte, però, que no tenim ben resolt: les sortides dels alumnes de Primària 
pel porxo. Ens ajuntem massa gent en aquest espai i és molt difícil que les files puguin 
passar. Per això us demanarem que en aquests dies de pluja us espereu a la 
pista, deixant el porxo lliure perquè els nens puguin sortir ordenadament. 
 

�SIMULACRE D’INCENDIS 
Com cada any farem un simulacre d’incendis als dos edificis de l’Escola. Us avancem 
que seran durant aquest mes de novembre. 
 

 

� CIRCULARS DE COLÒNIES 
Estigueu atents a les motxilles dels vostres fills. El divendres els tutors els van donar 
les circulars de les colònies. L’import està dividit en dos pagaments que haureu de fer 
efectiu amb el procediment que s’explica a la circular. Recordeu que l’import final de 
les colònies pot variar en funció del nombre d’alumnes que s’apuntin a l’activitat. 
 

�EXTRAESCOLARS AMPA 
Una de les activitats extraescolars que ofereix l’AMPA és REPÀS per alumnes des de 
2n de primària fins a ESO. L’horari és dilluns, dimecres i divendres de 17h a 18h i es 
pot fer ús del servei un, dos o els tres dies. Sapigueu que les inscripcions estan obertes 
tot el curs, ja que qualsevol nen ho podria necessitar en un moment donat. 
També resta oberta encara, l’activitat de Zumba per a pares i mares. S’ofereix els 
dilluns i els dimecres de 19:30h a 20:30h.  
 

 

� LOTERIA DE LA CASA D’EMPARA 
Com cada any, a la secretaria de l’escola podeu trobar participacions de loteria de la 
Casa d’Empara. Cada participació, al número 20.974, val 3 euros, 0,60 dels quals 
són en concepte de donatiu per a la Casa d’Empara. 
 

�XERRADA A L’IMET 
L’IMET ens informa que per aquest mes de NOVEMBRE tenen planificada la 
xerrada “Educar sense cridar” que es farà en dues sessions el 25 i el 26 de  
novembre de 17:30h a 19:30h. Està adreçada a pares i mares i persones a càrrec 
d’infants fins a 12 anys. La portarà l'Alba Castellví, mare, mediadora de conflictes, 
sociòloga i educadora. 
La inscripció és gratuïta. El taller està dividit en 2 sessions i, per la seva metodologia 
de treball, s'ha limitat el seu aforament a 30 persones. Així, es prioritzaran les 
inscripcions que confirmin l'assistència a les 2 sessions. 
Podeu trobar més informació al web de l’IMET www.imet.cat  
 

Administració i Serveis 
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CASERCO 

MENÚ  DE NOVEMBRE DE 2015 
 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres  
 
 
 

MACARRONS AMB 
CARN I TOMÀQUET 

*** 
FILET DE LLUÇ 

FREGIT AMB ENCIAM 
I OLIVES 

*** 
FRUITA 

 
 
 

AMANIDA TEBIA DE 
VERDURES AL VAPOR 

*** 
SALSITXES DE PORC 
A LA PLANXA AMB 

SANFAINA 
*** 

FRUITA 

 
 
 

MONGETES 
BLANQUES 
GUISADES 

*** 
TRUITA D’ESPINACS 

AMB ENCIAM 
*** 

IOGURT 

 
 
 

SOPA DE PISTONS 
*** 

GUISAT DE 
BLANQUETA DE GALL 
D’INDI I CARXOFES 

*** 
FRUITA 

 
 
 

ARRÒS  
DE POLLASTRE 

*** 
SUPREMA DE 

BACALLÀ AL FORN  
*** 

FRUITA 

 
 

 
LLENTIES GUISADES 

*** 
CROQUETES DE 

PERNIL I AMANIDA  
*** 

FRUITA 

 
 
 

PURÉ DE PATATA 
 I CARBASSÓ 

*** 
POLLASTRE ROSTIT 
AMB ALBERGINIA 
ARREBOSSADA 

*** 
FRUITA 

 
 
 

TALLARINES  
A LA CARBONARA 

*** 
TRUITA FRANCESA 
AMB ENCIAM I COL 

*** 
FRUITA  

 

 
 
 

ARRÒS TRES 
DELICIES 

*** 
SUPREMA DE LLUÇ 

 AL FORN 
 *** 

FRUITA 

 
 
 

MONGETA VERDA I 
PATATA AL VAPOR 

*** 
ESCALOPA DE LLOM 

FREGIT AMB 
AMANIDA  

*** 
FLAM 

 
 
 

LASANYA DE 
VERDURES  

*** 
BOTIFARRA DE PORC 

A LA PLANXA  
*** 

NATILLA 

 
 
 

CREMA  
DE CARBASSA 

*** 
TRUITA DE PATATA 

AMB ENCIAM I 
OLIVES 

*** 
FRUITA 

 

 
 
 

CIGRONS GUISATS 
AMB BLEDES 

*** 
LLUÇ AL FORN  

*** 
FRUITA 

 
 
 

COL-I-FLOR AMB 
PATATA AL VAPOR 

*** 
POLLASTRE AL FORN 

AMB TOMÀQUET 
AMANIT 

*** 
FRUITA 

 

 
 
 

SOPA DE PEIX  
AMB ARRÒS 

*** 
LLOM AL FORN AMB 

XAMPINYONS I 
PÈSOLS 

*** 
FRUITA 

 

 
 
 

MONGETES 
 GUISADES  

*** 
HAMBURGUESA DE 

VEDELLA A LA 
PLANXA  

*** 
FRUITA  

 
 
 

SOPA 
 DE CEBA 

*** 
PIZZA DE TONYINA 

AMB AMANIDA 
*** 

FRUITA 

 
 
 

FIDEUAT MARINER 
AMB I ALIOLI 

*** 
TRUITA DE 

CARBASSÓ I CEBA 
AMB AMANIDA  

*** 
FRUITA 

 
 
 

ARRÒS BLANC AMB 
SALSA DE 

TOMÀQUET 
*** 

NUGUETS DE PEX 
FREGITS  

*** 
FRUITA 

 
 
 

GUISAT DE PATATES 
I MONGETA VERDA  

*** 
FILET DE LLUÇ AL 
FORN AMB CEBA I 

PÈSOLS  
*** 

IOGURT 
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