
 
 

 

 

FULL INFORMATIU OCTUBRE 

 

Benvolguts/udes,  

 

El curs ja està en ple rendiment i comencem a realitzar activitats, tant de convivència 

com de formació. Estem a portes del pont de novembre i tot just comencen a apropar-

se dates de proves, treballs i exàmens, per això mateix no ens podem relaxar; hem de 

continuar treballant de mica en mica. 

 

Aquest mes els nostres alumnes han realitzat activitats ben diverses: 

 

 1r d’ESO va realitzar una sortida per conèixer el bosc de la fageda de Santa Fe 

del Montseny (dins del projecte El Bosc) i, tot just avui, són a Barcelona visitant 

el CosmoCaixa on treballaran certs aspectes relacionats amb les 

matemàtiques, perquè, qui diu que les matemàtiques són avorrides? D’altra 

banda, també van visitar la Biblioteca Contravent i van poder tenir una primera 

presa de contacte per tal de conèixer com funciona el préstec bibliotecari. 

Alguns, fins i tot, van aprofitar per treure o reservar algun llibre. També, i dins 

del programa de tutoria, l’organització Candela ens ha ofert la xerrada El meu 

cos no entén de cànons, centrant-se en el tema de l’autoestima i en la reflexió 

sobre els models estètics en l’adolescència, que ja sabem el mal que poden 

arribar a fer. 

 2n d’ESO també ha realitzat la xerrada amb Candela (Els armaris... per als 

abrics!), centrada en la diversitat sexual i el respecte, valorant la diversitat com 

un valor positiu i aprenent a detectar situacions de bullying i discriminació 

causades per l’orientació sexual. També des de Tutoria es va programar 

l’activitat de convivència de 2n d’ESO, on van poder participar en diferents 

activitats com la gimcana, el Just Dance i els escacs entre d’altres. 

 3r d’ESO va visitar als horts de Vilanova, les explotacions agràries, únicament 

per l’alumnat de 3r A. La xerrada que hi havia programada amb Candela 

treballava el tema de la sexualitat: Sexualitat: tu decideixes, on se centraran en 

els temes de la diversitat sexual i de gènere així com en els canvis biològics de 

la sexualitat, informant també de les pràctiques i riscos associats. 

 4t ESO A ha començat el projecte de l’hort i ja han iniciat les tasques 

necessàries per engegar-ho tots junts. 



 
 

 

 

 1r i 2n de Batxillerat van rebre la xerrada de l’embriòloga Anabel Carrasco 

(Malalties de transmissió sexual, fertilitat i reproducció) on van informar-se de 

diferents malalties relaciones amb la sexualitat i les possibles conseqüències 

que podien tenir, associant-la també al tema de la reproducció. I avui 

gaudeixen d’una activitat programada pel departament d’anglès: cinema 

temàtic en anglès Ready or not.  

 

També han començat les activitats extraescolar (Cangur i Coral) i comencen a 

aparèixer noves propostes de les quals ja se us anirà informant en el seu moment. 

Com ja us vam comentar anteriorment, aquest any seran els alumnes de 1r i de 4t 

d’ESO qui participaran en el projecte GIR, però s’ha realitzat una reunió oberta a la 

resta de cursos en la qual s’informava d’aquest projecte oferint l’oportunitat de 

participar-hi. Ara, aquells que van assistir, han d’acabar de decidir si volen participar o 

no i quin serà el tema escollit per tal d’iniciar la recerca. 

 

Les famílies de l’ESO han rebut també la preavaluació on els informem, de forma 

orientativa, dels hàbits dels vostres fills i filles, però recordem que és orientatiu, cal que 

continuïn treballant per obtenir uns bons resultats a l’avaluació. 

 

Informar-vos també que, aprofitant aquesta última setmana, hem realitzat diverses 

activitats dins l’Espai Llibre, activitats temàtiques que giren al voltant de la nostra 

Castanyada i el Halloween (lectura temàtica i visualització de curts). S’ho han passat 

terroríficament bé!! 

  

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 novembre! 
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