
 
 

 

 

FULL INFORMATIU GENER 

 

Benvolguts/udes,  

 

durant les vacances de Nadal hem pogut gaudir d’uns dies de descans tots plegats. 

Molts haurem, haureu continuat treballant, perquè mai s’acaba de desconnectar del 

tot, però hem pogut aprofitar tots per poder passar temps amb la família i els amics. 

 

Aquest mes de gener el professorat ha continuat formant-se en el projecte GEP 

(Generació Plurilingüe) i l’alumnat ha pogut continuar avançant en el seu procés 

d’aprenentatge en les diferents matèries. 

 

L’alumnat que participa en el GIR tant a 1r com a 4t, així com un grup d’alumnes que 

s’han interessat en començar aquest projecte de recerca, han continuat avançant i han 

acabat els seus preparatius per participar a l’ExpoRecerca, de la qual ja us en 

parlarem al Full informatiu Febrer. 

 

De cara als propers mesos ja tenim preparades certes xerrades i tallers formatius de 

gran interès però durant el mes de gener podem destacar que: 

 

 3r ESO ha anat d’esquiada a La Masella, Les Angles i Llívia on han pogut 

practicar aquest esport realitzant també una activitat de convivència entre 

professors i alumnes de diferents grups. 

 2n Batxillerat ha realitzat la defensa del seu TdR entre els nervis que comporta 

exposar un tema davant del professorat i dels seus companys de 1r de 

Batxillerat, que també han pogut assistir-hi per veure com serà l’exercici final 

del qual participaran el proper curs. Ara toca esperar les notes! 

 

Si ho recordeu bé, vam acabar el mes de desembre celebrant qui era l’alumne (en 

aquest cas va ser alumna) i el grup més lector. El mes de gener el vam començar 

celebrant l’Amic Lector: el professorat va regalar-se un llibre simulant l’Amic Invisible, 

amb la condició d’intercanviar-lo un cop llegit. L’Espai Llibre no és només per 

l’alumnat, el professorat també en participa i en gaudeix!! 

 

 



 
 

 

 

 

També hem de remarcar el temporal Glòria, que ens va fer tancar el centre el dimarts 

21 de gener tenint en compte la situació excepcional que s’estava vivint en aquells 

moments. De fet, alguns professors i professores no van poder incorporar-se l’endemà 

degut a les conseqüències d’aquest temporal o bé van tenir molts problemes per poder 

arribar al centre. Degut a això s’ha d’informar del fet que part de la tanca del pati va 

caure i estem treballant per solucionar aquest problema. 

 

D’altra banda, durant aquesta última setmana de gener, hem pogut escoltar diferents 

cançons en l’intercanvi de classes commemorant així la Setmana de la noviolència i la 

pau. En aquest sentit, l’alumnat de 1r de Batxillerat ha estat realitzant una pancarta a 

favor de la no violència i la pau que es penjarà a la façana de l’edifici. També, durant 

les tutories d’aquella setmana, s’ha estat treballant quin és l’origen del DENIP (Dia 

Escolar de la Noviolència i la Pau) mitjançant una presentació de diapositives que s’ha 

preparat des del departament de CCSS i també està programada la lectura del 

manifest pacifista per treballar-la i reflexionar amb l’alumnat. En aquesta activitat 

l’alumnat ha pogut conèixer alguns dels activistes que han practicat la noviolència així 

com reflexionar sobre algunes activitats proposades a l’aula i que giraven al voltant 

d’aquest tema. 

 

Coincidint amb això, el dia 30 de gener, a les 13.40h, l’alumnat i el professorat va 

baixar al pati per crear un mosaic humà amb el símbol de la pau, preparat per 

l’alumnat de Dibuix Tècnic de 2n de Batxillerat. L’acte va ser gravat amb un dron i el 

podeu veure a les xarxes socials així com a la web 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 i Facebook). 

 

Ens llegim a finals de febrer! 
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