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ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR  

El dilluns 22 de novembre, l’alumnat de l’ESO va participar en les votacions 

dels seus representants al Consell Escolar. Us recordem els quatre candidats: 

Ian Rolandelli (2n ESO A), Ibana García (3r ESO A), Marçal Parera (3r ESO 

A) i Laia Campillo (3r ESO B). Després del recompte, les votacions van donar 

la majoria a l’Ian Rolandelli i a la Laia Campillo.  

Igualment, després de les classes de la tarda, es va desenvolupar la votació en 

el claustre de mestres i professors. A l’etapa d’infantil i primària, la Clara 

Deulofeu va resultar l’escollida, per tant, entrarà al Consell en lloc de l’Imma 

Nicolau. A la secundària, la Carme Vicario va guanyar la votació i va substituir 

la Lupe Gonzálvez. Al Personal d’Atenció Educativa es va elegir la Fina Codina 

i ocuparà el lloc d’en Carles Domènech. I pel que fa al Personal 

d’Administració i Servei, la Paquita Ciruela substituirà en Carles Palanca. 

Per últim, avui s’ha celebrat la votació de les Mares i Pares amb únic candidat, 

Manel Estirado, que ha estat proclamat representant de les famílies, en 

substitució de la Marta Coma. 

Moltes gràcies a tots per la vostra disponibilitat! 

 

SOLIDARITAT A FLOR DE PELL  

El Nadal s’acosta i les famílies de la nostra escola participen sempre molt 

activament en totes les campanyes que organitzem per arribar a aquells que 

més ho necessiten. Un cop més: MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA 

GENEROSITAT!!! És temps de... 

 

L’Encesa Solidària  

Avui, divendres 26 de novembre, els llums dels llantions que s’han anat 

encenent han retallat la silueta de la nostra escola un any més, gràcies a la 

col·laboració de totes les famílies que formem la comunitat educativa. 

Enguany, els diners recollits amb la venda de les espelmes aniran a ajudar el 

projecte de Proide al Perú. Els dos alumnes de cada classe d’ESO que 

col·laboren més intensament amb el Departament de Pastoral s’han 

encarregat de dinamitzar uns tallers per esperar el moment de l’encesa. Els 

de 1r han fet el Pintacares al menjador; els de 2n, la Dansa Valicha al gimnàs 

amb la mestra Teresa Lozano; els de 3r, el Contacontes amb la Marta Clua a 

infantil P3 i els de 4t, el de Mandales al pati cobert. Un vídeo informatiu ens 

ha presentat el projecte al Perú i ens ha fet prendre consciència que la nostra 

col·laboració serà molt útil i benvinguda a l’altra punta de món.   

Desrpés, hem tingut un fantàstic concert en directe de la cantant Anny 

Noriega i l’Alvaro Canelo. 

Per acabar, hem pogut gaudir d’un recorregut per l’escola i veureu el mapa de 

Perú que els llantions formaven. 

El recompte final ha arribat als 1535 llantions! Moltes, moltes GRÀCIES! 

 

  



El Recapte d’Aliments  

Aquesta setmana els alumnes de 3r d’ESO s’han començat a mobilitzar intentant aconseguir caixes per tenir-les a punt per a 

la campanya del Recapte d’Aliments que començarà la setmana entrant. També han passat per les aules per recordar els 

productes de primera necessitat que anirem recollint. El dilluns recordem-nos portar productes d’higiene personal! D’aquesta 

manera, l’escola es suma al Gran Recapte d’Aliments que s’organitza a nivell de tota Catalunya. Tots hi podem aportar el nostre 

petit granet de sorra!  

 

Una joguina per a cada nen  

Si heu passat pel davant de secretaria haureu vist una caixa verda gran. És per encabir-hi les joguines que les famílies van 

deixant. Es tracta de col·laborar en un dels projectes d’APS (Aprenentatge i Servei) de 4t d’ESO. Fins al dia 10 de desembre 

podeu deixar-hi joguines en bon estat. Posteriorment, els alumnes que fan el projecte les lliuraran a Fundació Acció Baix 

Montseny. Trobareu més informació al compte l’Instagram @_toystories_   

 

SANTA CECÍLIA  

El dilluns 22 de novembre teníem previst celebrar la festivitat de la patrona de la música amb un concert per a infantil i cicle 

inicial de primària. La pluja, però, ens va fer anar malament i es va ajornar per al dimarts que ve, 30 de novembre. Malgrat 

l’anul·lació, la Ceci i els seus acompanyants músics van fer un petit tastet del concert al pati, en un moment en què la pluja ens 

va donar una treva. Els nens i nenes ja esperen amb candeletes el concert el dimarts que ve! 

 

L’AMPA ENS PREPARA UN GRAN NADAL 

Ahir l’AMPA ens va fer arribar dues noves propostes per al mes de desembre. Us en fem un resum: 

 3 de desembre: Concert de la Dàmaris Gelabert a l’Ateneu. Podeu comprar les entrades a administració (matins). Preu: 

3€ socis / 10€ no socis. 

 9 de desembre: Tast de Vins per a Mares i Pares a l’escola. Podeu comprar les entrades a administració (matins), a 

partir del 29. Preu: socis, 15€ i del dia 30, 35 € per als no socis. 

 Concurs de postals: entregar al tutor/a des del 26 de novembre fins al 13 de desembre. Mesures màximes 15cmx25cm. 

 17 de desembre: xocolatada a l’hora d’esmorzar per a tots els nens i nenes de l’escola. 

 20 i 21 de desembre: Tió a les classes de P3 a 2n de primària. Activitat de Làser Tag per als alumnes de 3r de primària 

a 4t d’ESO. 

 Loteria de Nadal: com cada any l’AMPA ens proposa un número de loteria per jugar conjuntament. Aquest any és el 

23468 i el podeu trobar a l’administració de loteria número 1 del carrer Sant Josep 22, cantonada germà Emilià que 

fa cantonada a l’Ateneu. 

 

DESPRENIMENT 

El dimarts al matí, una part de l’arrebossat de la cornisa del carrer santa Tecla va caure a la vorera. Ràpidament es va tancar 

l’accés i es va avisar la policia i els bombers. Es va sanejar la teulada i es va decidir tancar l’accés per la porta gran fins que 

passés el temporal. Aquests dies ha vingut una empresa a inspeccionar l’estat i estan preparant la solució. Mentre no fem 

l’actuació, aquella part de la vorera seguirà tancada. L’accés per la porta gran es pot fer venint des del carrer Major. 
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938670265 
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AMPA 
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