
 

 

  

EL SUMARI 
   
 1. INFORMACIONS GENERALS 
  1.1 Eleccions al Consell Escolar 
  1.2 Setmana del Medi Ambient 
  1.3.Representació de l’escola a la CONFINT 
  1.4 Acte de signatura del compromís Agenda 21  
  1.5 Santa Cecília  
  1.6 1 Origami 1 euro 
  1.7 Comunicat de l’AMPA 
    
 2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
  2.1 Xandalls 
   
 3. ALTRES INFORMACIONS 
  3.1  La Fira 

3.2. Loteria de la Casa d’Empara 
  3.3. Teatre xarxa 
  

 
 

1. INFORMACIONS GENERALS 
1.1 Eleccions al Consell Escolar 
Cada dos anys cal fer renovació de la meitat dels membres del Consell 
Escolar,  és per això que aquest curs haurem de triar: 
  - 1 mestre d'educació primària 

- 1 professor d’ESO 
- 1 pare /mare 
- 1 alumne 

El dimecres vinent penjarem a les cartelleres de l’escola el calendari electoral 
i el cens de pares i mares. Hauríeu de comprovar que apareixeu en el cens i 
que les vostres dades són correctes. En el cas que no sigui així, podeu 
presentar, a secretaria, les vostres reclamacions. 
Tots els pares, mares o tutors, podeu presentar-vos com a candidats per a ser 
elegits com a representants del vostre sector al Consell Escolar de l’Escola. 
Els mestres i professors i els alumnes també ho poden fer. Teniu del 9 al 16 de 
novembre per presentar les vostres candidatures; si us animeu només cal que 
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demaneu a secretaria el model per omplir i l’entregueu allà mateix. A partir del 
21 de novembre podreu trobar les candidatures penjades a la cartellera de 
l’escola. Us encoratgem a participar-hi! 
Les eleccions es faran el dilluns 28 de novembre i podreu votar de 9 a 9:30h, 
de 12:30 a 13h, de 15 a 15:30h i de 17 a 17:30h a l’edifici de la rambla. 
 
 

1.2 Setmana del Medi Ambient 
La setmana del 21 al 25 de novembre celebrarem la Setmana del Medi 
Ambient treballant el tema del malbaratament alimentari amb diverses 
activitats. Com cada any, el Marcel Bioterra visitarà als més petits per animar-
los a ser més responsables amb el menjar i el medi ambient. 
 
 

1.3. Representació de l’escola a la CONFINT 
Un alumne de l’escola ha estat escollit com un dels 14 alumnes catalans que 
ens representaran a la III Conferència estatal “Tinguem cura del planeta” que 
es celebrarà a Logronyo del 16 al 19 de novembre. En Pau Ortín García 
(alumne de 2n d’ESO) acompanyat per la Marta Domingo (professora de 
l’escola) ens hi representaran. Estem molt contents perquè és la tercera 
vegada que un alumne de l’escola participa en aquesta conferència gràcies a 
la feina feta per l’Agenda 21.  
 
 

1.4 Acte de signatura del compromís Agenda 21 
L’11 de novembre a les 10 del matí es fa l’acte de signatura del compromís de 
l’Agenda 21 al Parc de Baix a Mar dins les activitats programades en el marc 
de la Fira de novembre . Hi aniran delegats de 3r, 4t, 5è i 6è i els representants 
d’Agenda 21 d’ESO. 

 
1.5 Santa Cecília 
Per celebrar Santa Cecília, la patrona dels músics, farem activitats a 
Educació Infantil, a Primària i a ESO. 
El dia 23 de novembre els alumnes de  P3 fins 6è faran un taller taller de 
música amb material reciclat. A l’ESO, el dia 22, els de 1r i 2n faran un concert 
de Gospel pels alumnes d’aquests cursos i per a les seves famílies. Ja us 
informaran més detalladament de l’acte i l’horari. 
A 3r i 4t d’ESO els alumnes que toquen instruments faran una petita audició 
pels companys de la seva classe. 
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1.6 1 Origami 1 euro: Senbazuru 
Un senbazuru és un conjunt de mil grues d’origami unides per fils. 
Aquest curs tornem a participar en la campanya de la mútua general de 
Catalunya 1 origami 1 euro. Com a novetat , però, haurem de fer un conjunt de 
mil grues amb un fil (Senbazuru). 
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 així 
entre tots fer el Senbazuru. 
Aquest cop per cada origami que rebi la Fundació 
Mútua General de Catalunya, aquesta donarà 1 euro 
en benefici de La Marató de TV3 2016, de la 
Fundació Nens amb Càncer (AFANOC) o de la 
Fundació Ivan Mañero, fins a un màxim de 50.000 €. 
Podeu buscar més informació a la 
web: http://www.1origami1euro.org/1origami1euro/ 
 

1.7 Comunicat de l’AMPA 
Des de la junta de l’AMPA us recordem que aquest mes de novembre farem 
l’assemblea ordinària. Serà el proper dimarts 8 a les 18:30, a la sala 
polivalent de l’edifici de la Rambla. Hi haurà servei de guarderia. 
Igualment volem aprofitar aquest butlletí per agrair als alumnes de 4t d’ESO i 
als pares col·laboradors l’èxit del Túnel del Terror, així com als valents que van 
atrevir-se a entrar!! 

 

2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
2.1 Xandalls 
Malgrat que el passat Som el Cim us vam dir que a finals d’octubre arribarien 
els xandalls de les talles més grans, encara no els tenim aquí. Esperem 
que no triguin gaire més. Quan els tinguem a la venda us passarem un correu 
informant-vos-en. 
Vam triar, per a la seva confecció, una empresa petita i propera (catalana) 
perquè creiem que és important respondre amb la nostra actuació als valors 
que promovem i transmetem als nostres alumnes. Això però, a vegades va 
acompanyat d’algunes incomoditats, com la seva lentitud en la resposta de 
noves demandes o el preu del gènere i elaboració. El material que es fa servir 
és de bona qualitat, i les condicions dels treballadors que el fan són justes. Si 
el producte vingués de països en vies de desenvolupament possiblement no 
seria així.  
 
 

http://www.1origami1euro.org/1origami1euro/
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3. ALTRES INFORMACIONS 
3.1 La Fira 
Aquest any la Fira de Novembre tindrà lloc els propers dies 11, 12 i 13 de 
novembre. El recorregut firal és pràcticament el mateix dels anys 
precedents,  però enguany no inclourà el passeig Marítim i s’ha creat un espai  
enogastronòmic a la Geltrú.   
Com que hi haurà estants davant de la nostra Escola, fora bo que 
vigiléssim que el joc dels nostres fills no puguin fer-los malbé i aprofitar 
per parlar amb ells sobre la necessitat de respectar les coses que no són 
nostres i els espais comuns. 
 

3.2  Loteria de la Casa d’Ampara 
Com cada any, a la secretaria de l’escola podeu trobar participacions de 
loteria de la Casa d’Empara. Cada participació, al número 88.992, val 3 
euros, 0.60 dels quals són en concepte de donatiu per a la Casa d’Empara. 
 

3.3  Teatra amb Xarxa 
El proper 6 de novembre la companyía Sim Salabim ens oferirà una obra de 
teatre i titelles amb música en directe: “Les set cabretes i el llop”. Serà a les 
17:30 al Círcol Catòlic.  
 


