
 
 

 

 

FULL INFORMATIU DESEMBRE 

 

 

Benvolguts/udes,  

 

 

Estem a punt de començar les merescudes vacances de Nadal, moment per compartir 

amb la família i els amics.  

 

Tot i ser un mes curt, ja que també hem pogut gaudir del pont de desembre, el temps 

ha passat molt ràpidament. Però hem tingut temps de continuar realitzant activitats 

amb els nostres alumnes: 

 

 1r d’ESO va realitzar una sortida a l’Spai Jove de Vilanova on van poder 

conèixer un dels recursos més importants que tenim aquí al poble dirigit als 

joves. 

 2n ESO ha participat, igual que la resta de grups del centre, al concurs 

organitzat per l’Espai Llibre per conèixer qui és el grup i l’alumne més lector del 

trimestre. En aquest primer concurs ha resultat guanyador el grup de 2n B. 

Enhorabona!!  

 3r ESO també va participar en aquest concurs i l’alumna més lectora del 

trimestre va ser l’Helena Palacio de 3r F. Felicitats!! 

 4t ESO va realitzar una visita teatralitzada al Vapor Aymerich, Amat i Jover 

(MNACTEC) de Terrassa (CCSS) que, tant professors com alumnes, van poder 

gaudir. 

 1r Batxillerat: han pogut realitzar els seus primers trimestrals, obtenint uns 

resultats més aviat satisfactoris i també han fet una sortida a l’UPF per conèixer 

el món universitari i els seus estudis. 

 2n Batxillerat també ha assistit a aquesta sortida i han presentat el seu Treball 

de Recerca, un treball d’investigació en el qual han estat treballant des del curs 

passat. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

També hem de felicitar els alumnes Steffan Sánchez, Júlia Bonas i Laia Binni Ciprian 

que van participar al XV Concurs 

Erradicació de la violència 

masclista amb la seva obra 

Aparença. L’exposició de les 

obres es poden veure entre el 9 i 

el 22 de desembre a l’Espai Jove 

Palau Alòs a Ciutat Vella i en el 

qual van participar centres de 

tota Catalunya fent visibles 

diferents projectes de treball 

centrats en la coeducació, la 

sensibilització i la prevenció en la 

violència de gènere. 

 

D’altra banda, els nostres alumnes de Música de 4t d’ESO i de l’extraescolar de la 

Coral van participar en el lliurament de Premis a l’Excel·lència organitzat per 

l’Ajuntament de Vilanova i celebrat el passat dimarts 17 de desembre a la Biblioteca 

Contravent. Aquests premis són un reconeixement a l’esforç dels alumnes durant tota 

la seva trajectòria educativa, tant a l’ESO com al Batxillerat. En aquesta convocatòria 

han estat premiats: 

 

 4t d’ESO: Andrea Dueñas (1r premi), Paula González (2n premi), Karina 

Alguacil (menció especial). 

 2n de Batxillerat: Dani Olivares (2n premi), premi recollit pel seu germà Max 

Olivares. 

Moltes felicitats a tots ells!!!!  

 

També hem de fer un incís més i mencionar la tasca de l’alumnat de Música de 4t i de 

la Coral que també han actuat al Casal d’Avis de Vilanova el dijous 19 de desembre. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Aprofitem per desitjar-vos unes bones festes amb el nostre arbre de Nadal, creat per 

l’alumnat de Visual i Plàstica i amb la col·laboració del professorat del centre. 

 

Si voleu seguir totes les novetats del centre sense haver d’esperar el Full informatiu 

recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials (www.institutvilanova.cat, 

@InsVilanova) 

 

Ens llegim a finals de gener! 
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