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1. INFORMACIONS GENERALS
1.1 Calendari
Algunes coses referides al calendari d’aquest mes: el proper divendres 6
de desembre és festa ja que és el dia de la Constitució Espanyola.
El divendres 20 només hi haurà classe al matí. Podeu venir a buscar els
nens i nenes que es quedin al menjador de 14 h a 15 h.
Del 21 de desembre al 7 de gener són les vacances de Nadal.
Ens retrobarem dimecres 8 de gener.

1.2 Lliurament de notes i informes
El dijous 19 de desembre les famílies rebreu un correu dient que ja teniu
accessible l’informe d’avaluació del primer trimestre. Prèviament, a l’ESO,
els tutors informaran a cada un dels alumnes d’aquests resultats.
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Les famílies que teniu nens i nenes a primària també rebreu un correu i
una circular en paper de com podeu accedir a la plataforma Clikedu i a
les notes d’aquesta primera avaluació.

1.3 Cantem al pessebre
Una de les activitats més típiques de Nadal a Catalunya és fer el pessebre,
i un cop acabat cantar-li nadales. Això és el que farem aquest any a
l’escola. Hem preparat un pessebre monumental al pati de la Rambla.
Cada curs de P3 a 6è hi ha preparat alguna cosa. Estarà obert cada tarda
la darrera setmana de trimestre, i el dijous 19 de desembre, a la tarda,
totes les classes hi anirem a cantar per torns.
 De 15.10 h a 15.30 h: 5è i 6è de cicle superior.
 De 15.30 h a 15.50 h: Diables, Dracs i Castellers d’Infantil.
 De 15.50 h a 16.10 h: Bastoners, Mulasses i Gegants d’Infantil.
 De 16.10 h a 16.30 h: 3r i 4t del cicle mitjà.
 De 16.30 h a 16.50 h: 1r i 2n del cicle inicial.
Com que serem molta gent, intenteu respectar els torns.
Els alumnes de 3r d’ESO vendran números de la panera que han fet amb
la col·laboració dels supermercats JR, i els de 4t d’ESO muntaran una
paradeta amb berenar. Tot plegat per recollir diners pro viatge fi de curs.

1.4 Felicitació de Nadal
Com cada any per aquestes dates estem preparant la felicitació de Nadal
que rebreu totes les famílies. Enguany està referida als 50 anys de la
publicació del disc Abbey Road de The Beatles. L’estan elaborant la
Desirée Peralta, mare de la Vinyet Riba de P5 castellers, i l’Estela Sainz,
alumne de 1r d’ESO. Moltes gràcies a totes dues pel seu art!

1.5 Recollida de productes higiènics
En col·laboració amb l’Economat de Vilanova, el grup de voluntariat de
l’escola porta a terme una recollida de productes higiènics, especialment
raspalls i pasta de dents, sabó del cos, del cap i de mans, bolquers,
compreses i tampons, però també podeu col·laborar amb d’altres
productes d’higiene de la llar. Podeu portar aquests productes a qualsevol
dels dos edificis de l’escola del 13 al 19 de desembre.

1.6 Jocs didàctics pels ambients
Quan s’apropen aquestes dates algunes famílies aprofitem per fer neteja
de les prestatgeries de jocs dels nostres fills. A vegades guardem jocs que
per l’edat als nostres fills “ja els hi han quedat petits”, i algunes vegades no
sabem que fer-ne. Si algú es troba en aquesta situació i té jocs didàctics
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que estimulin les intel·ligències, que estiguin en bon estat i amb totes les
peces, i que no sap que fer-ne, els pot portar a l’escola per algun dels
ambients de jocs que estem duent a terme aquest curs.

1.7 La Marató
Serà el diumenge 15 de desembre, i estarà dedicada a la investigació de
malalties minoritàries. 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 13 a la
sortida d’escola. També participem en la confecció de grulles d’origami.

2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
2.1 Pagament de colònies
Aquest mes de desembre hi ha informacions de secretaria referents a
alguns pagaments:
 2n pagament de piscina, del 26 de novembre al 5 de desembre:
o P5:
71,00€
o 1r PRI: 36,50€
o 2n PRI:81,00€
 Paga i senyal de colònies, del 3 al 15 de desembre:
o Educació Infantil:
40,00€
o Cicle Inicial i Mitjà:
50,00€
o 6è de primària:
60,00€
o 1r i 2n d’ESO:
60,00€
Els pagaments es podran fer en efectiu, targeta o pagament online.

2.2 Audicions de Nadal de Sons
Seran el cap de setmana del 14 i 15 de desembre a la sala d’actes de la
plaça dels Cotxes. Hi haurà quatre torns, dos el dissabte al matí i un a la
tarda, i quatre més el diumenge, dos al matí i dos a la tarda. Cada
professor d’instrument ja us dirà en quin torn participa cada un dels nens i
nenes. Aquestes audicions són obertes a tothom qui hi vulgui venir.

2.3 Informacions de l’AMPA
Des de l’AMPA volem agrair la participació i la implicació a totes les
mares i pares que vau assistir a l’assemblea de socis del passat 19 de
novembre. Vam prendre bona nota de les propostes que es van fer, i ja hi
estem treballant. Dir-vos també que la biblioteca de l’AMPA necessita
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llibres i si a casa esteu fent neteja i hi ha llibres que “se us han quedat
petits” ens els podeu fer arribar.
Informar-vos que, de nou, l’AMPA participa en el guarniment de carrers
de la Geltrú per Nadal, i us animem a passejar pel barri aquestes festes.
Finalment desitjar-vos molt bones festes de Nadal, i un feliç any nou.

3. FETS I GENT
3.1 Augmentem la família
La Judit Llaó, tutora de 6è Garrofer, el dia 11 de novembre, ha sigut mare
del Biel. Des d’aquí li volem donar l’enhorabona i desitjar-li que gaudeixi
de la just estrenada maternitat.

3.2 Teatre amb la Xarxa d’espectacles infantils
Dins de la programació de La Xarxa de teatre infantil i juvenil, el diumenge
1 de desembre, a les 18.00 h, al Teatre Principal podreu veure l’obra
Contes 1.0, a càrrec de la companyia Teatre a la Fuga. És teatre, titelles i
conta-contes, per a infants a partir de 3 anys.

3.3 Nadal a Vilanova
Durant aquest mes de desembre hi ha molts actes per gaudir del Nadal en
família. Us en comuniquem alguns:
Retaule de Nadal: 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.
Els Pastorets: a Vilanova podem trobar aquesta típica obra de Nadal al
Círcol Catòlic, en la versió de Folch i Torres. Hi ha funció el 25, 26, 28 i 29
de desembre, i el 4, 5, 6, 12 i 13 de gener. Haureu de consultar els horaris
ja que canvien segons el dia. Podeu comprar les entrades una hora abans
de la representació.
Concerts de Sant Esteve: És tradició a Catalunya fer concerts per Sant
Esteve. Un any més els alumnes del Conservatori de Vilanova i la Geltrú
s’intercalaran entre els músics professionals de la Camerata Eduard
Toldrà dirigits per Guérassim Voronkov. Serà a l’Auditori Eduard Toldrà
a les 19h. Podeu comprar l’entrada a http://www.auditoritoldra.cat/
L’altra és la Cantada de Nadales que organitza el Grup Instrumental de
Santa Maria de la Geltrú a l’església de la Geltrú a les 22h. En la
primera part faran versions de The Beatles, i en la segona tots podrem
gaudir i cantar les nostres nadales. L’entrada és gratuïta.

