
 
 

 

 

FULL INFORMATIU NOVEMBRE 

 

Benvolguts/udes,  

 

El trimestre continua avançant i tot just estem a punt d’acabar-lo, per això és important fer 

l’última empenta.  

 

Durant aquest mes l’alumnat ha estat realitzant diferents activitats: 

 1r d’ESO va realitzar una sortida a l’Àrea 51 i Ona Jove de Vallromanes. I des de 

Tutoria també van rebre dues xerrades molt importants per treballar l’autoestima; 

des de Candela van realitzar la xerrada “El meu cos no entén de cànons” i des 

d’IMA (Fundació Imatge i Autoestima) un taller sobre imatge i autopercepció. 

 2n ESO van realitzar una visita a la depuradora des de la matèria de Ciències 

Naturals. També van venir a realitzar-nos una xerrada per informar-vos del tema 

que centrarà La Marató aquest any: les malalties minoritàries 

 3r ESO va visitar el MMCA (Museu de Matemàtiques de Catalunya) i va rebre la 

visita del nostre ex 

alumne Marc Fuentes 

(entrenador de l’equip 

benjamí de CF Vilanova 

del Vallès) que ens va 

parlar sobre el futbol i 

PC (paràlisi cerebral). 

D’altra banda, la Fundació IMA (Fundació Imatge i Autoestima) va impartir un taller 

de dues hores sobre trastorns d’alimentació, dels quals hem d’estar ben al corrent 

per poder evitar-los. Des de l’específica de la BiblioRevolució ens va visitar la Rosa 

Mari de la Biblioteca Contravent, que ens va poder assessorar en la nostra tasca 

de portar endavant el projecte de la biblioteca del centre i, també, vam poder anar 

a la Biblioteca Contravent per poder observar com és el funcionament de la 

mateixa. 

 4t ESO també va rebre la xerrada de La Marató sobre les malalties minoritàries. 

 1r Batxillerat va anar a visitar la tèrmica de Roca Umbert de Granollers amb l’ 

alumnat d’Història del Món Contemporani i Tecnologia Industrial. 

 2n Batxillerat va poder visitar el Parc Sincrotó Alba amb l’alumnat de Física i 

Química. També van realitzar els trimestrals, prova preparatòria per la Selectivitat. 

Són proves dures, segons reconeixen, però que els preparen al 100% per aquesta 



 
 

 

 

prova que han de realitzar el mes de juny ja que la nostra organització és idèntica a 

la de les proves PAU. 

 

Dins l’Espai Llibre vam estar treballant la Setmana de la Ciència, donant a conèixer certes 

figures importants dins el món científic, figures com Narcís Monturiol, Margaret Hamilton i 

Ramon Margalef entre d’altres. També vam celebrar el dia de la Filosofia treballant 

diversos aforismes per estimular el pensament i la reflexió conjunta de l’alumnat. 

Durant la setmana contra la Violència de Gènere hem pogut visualitzar diversos vídeos 

que s’anaven projectant a la pantalla de l’entrada i 

hem pogut treballar un muntatge des de Tutoria 

amb la col·laboració del departament de Visual i 

Plàstica on podíem observar un mapamundi on 

apareixen dones de diferents cultures que van ser 

importants per la història. També s’ha realitzat 

amb l’alumnat de 3r d’ESO un muntatge fotogràfic 

que ens fa reflexionar sobre la importància 

d’actuar tots davant el maltractament. El podeu 

veure a les xarxes socials o bé aquí al centre. 

Pel que fa a les activitats fora d’horari lectiu, continuem amb el Cangur i la Coral i, aquest 

mes, des de la matèria d’Història del Món Contemporani, s’ha fet una activitat al voltant de 

la projecció de la pel·lícula El club de los poetas muertos (1989). 

I des del vessant més solidari el nostre alumnat ha col·laborat i participat a la V Cros 

Escolar i al Gran Recapte pel Banc dels Aliments dins el Servei Comunitari de 3r d’ESO. I 

també informar-vos que per La Marató, el nostre alumnat ha participat en la campanya 1 

origami, 1 euro organitzada per la Fundació Mútua General de Catalunya, que donarà 1 

euro per cada grua de paper entregada. 

Per acabar, us recordem que també des de les xarxes socials continuem amb els reptes 

matemàtics. Algú s’hi anima? 

  

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 desembre! 

 

Comunitat Educativa INS Vilanova del Vallès 

L’Institut el fem entre tots 

http://www.institutvilanova.cat/

