
 
 

 

 

FULL INFORMATIU MARÇ 

 

Benvolguts/udes,  

 

Ja han passat uns dies des que ens van informar que es tancava el centre i, més tard, 

començava el confinament. Tot i així, encara podem mantenir el contacte mitjançant 

l’ús de les noves tecnologies i és per això que us volem fer arribar aquest Full 

informatiu. 

 

Aquest mes ha estat molt, molt curt, perquè les classes es van anul·lar el passat 

divendres 13 de març. Però fins aquell dia es van realitzar certes activitats que us 

donem a conèixer a continuació: 

 

 2n ESO va rebre una xerrada sobre l’assetjament de part de l’associació Eines. 

 4t ESO va començar amb l’orientació amb l’explicació de les diferents matèries 

de modalitat a Batxillerat per part del professorat que les imparteix, així com la 

xerrada amb la Marina Luaces, que ens informava sobre els cicles formatius. 

 1r de Batxillerat va començar a realitzar els trimestrals de la segona avaluació 

però no van poder acabar-se ja que aquests finalitzaven el divendres 13 de 

març. 

 2n Batxillerat va rebre també aquesta xerrada d’orientació de la Marina Luaces 

i van poder realitzar la recuperació del Treball de Recerca. 

 

I què hem deixat de fer? 

 

 1r d’ESO: xerrada Crític (Apantallats i ciberassetjament) i la sortida pels 

voltants de Vilanova per tal de realitzar la ruta prehistòrica, dins la matèria del 

Projecte El Bosc i Ciències Socials. 

 2n d’ESO: sortida al MUHBA (Museu d’Història de Barcelona) posposada pel 

mes de juny, xerrada amb Crític sobre l’alcohol. 

 3r d’ESO: sortida al CRAM (Centre de Rehabilitació d’Animals Marins) per 

poder conscienciar a la població de la necessitat de protegir els medis naturals. 

Allà visitaven les instal·lacions i realitzaven el taller: contaminació al 

Mediterrani. Aquesta activitat s’ha posposat a finals del mes d’abril. També han 

quedat anul·lades les xerrades amb Crític sobre l’alcohol, el tabac i el cànnabis. 



 
 

 

 

D’altra banda, l’INS Vicenç Plantada tenia programada una visita al nostre 

centre per tal d’observar el funcionament del nostre projecte GEP (Generació 

Plurilingüe).  

 4t d’ESO: tant el Saló de l’Ensenyament com la Fira Guia’t tampoc s’han pogut 

realitzar. També s’han hagut de suspendre els tallers amb la Policia Local 

sobre la capacitació en situacions d’emergència i la xerrada amb Crític sobre 

consum i oci. L’obra Helena, que s’hauria d’haver representat al Centre Cultural 

de Vilanova, també va haver de ser suspesa. Aquesta se centrava en temes 

com l’assetjament, l’orientació sexual, les relacions tòxiques i les addiccions 

entre d’altres aspectes d’interès. 

 1r Batxillerat: taller sobre pantalles amb Crític. 

 2n Batxillerat: visita al Saló de l’Ensenyament. 

 

D’altres qüestions que han quedat pendents han estat la reunió d’orientació acadèmica 

per a les famílies de 4t i la Jornada de Portes Obertes d’Educació Postobligatòria, així 

com la campanya de vacunació per a 2n d’ESO i les proves Cangur, programades pel 

dia 19 de març. D’altres processos també han quedat paralitzats com la confirmació de 

plaça, prevista per finals de març. 

 

Malgrat tot això, la Jornada de Portes Obertes de l’ESO sí que va poder dur-se a terme 

el dia 10 de març. I vam començar amb bona música! El conjunt musical del centre i la 

coral van oferir diverses interpretacions a les famílies com a benvinguda. I alumnes 

representants de 1r d’ESO, 4t d’ESO i 2n de Batxillerat van explicar la seva 

experiència al centre. Tant el professorat com l’alumnat de l’institut van poder 

participar d’aquesta trobada amb les noves famílies que vindran el proper any al 

centre. Es van donar a conèixer projectes com el GIR, El Bosc, L’Edat Mitjana, el GEP 

i veure el laboratori, l’aula de Visual i Plàstica (així com les seves feines), la de Música 

i la biblioteca del centre entre d’altres, que, gràcies a la nova matèria de 

BiblioRevolució, està prenent forma. Des d’aquí donem les gràcies a tots els 

alumnes i professors que van participar aquell dia! 

 

Per acabar, volem informar-vos d’una activitat proposada per l’associació Dret a ser, 

formada per un grup de joves de Vilanova i Vallromanes i exalumnes del centre, que 

van portar a terme diverses activitats per la jornada feminista del dissabte 7 de març. 

Una de les seves propostes era la Bústia lila, on els joves i les joves podien donar veu 

a les seves vivències relacionades amb injustícies laboral i socials pel fet de ser dona. 



 
 

 

 

Al nostre centre van situar una d’aquestes bústies i van recollir diverses opinions dels 

nostres alumnes i professors.  

 

Sabem que són moments complicats en els quals no només ens veiem afectats pel fet 

d’estar confinats, sinó per la incertesa de no saber quan acabarà aquesta situació, pel 

fet de no poder visitar la gent que ens estimem, pel fet de no saber què passarà amb 

molts llocs de treball, etc. Però malgrat aquestes circumstàncies, hem d’intentar ser 

positius i veure tot això com una oportunitat per poder compartir més estones junts al 

voltant d’un bon cafè o infusió, al sofà amb una bona pel·lícula i, com no, amb un bon 

llibre. 

 

Nosaltres intentarem, per la nostra banda, que l’alumnat no perdi el curs, que, poc o 

molt, vagi repassant tot el que han estat treballant i, a la tornada (ben aviat!!) ja 

mirarem com encarem la nova situació tots plegats!  

 

Us informem, per això, que el confinament s’allarga fins després de Setmana Santa 

segons la decisió presa pel Govern central. Estigueu atents als comunicats oficials. 

 

Ànims i endavant!! 

  

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 d’abril! 

 

 

Comunitat Educativa INS Vilanova del Vallès 
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