
 
 

 

 

FULL INFORMATIU FEBRER 

 

Benvolguts/udes,  

 

El curs continua avançant i, poc a poc, ens acostem a la fi de segon trimestre. Durant 

aquest mes s’han  realitzat diverses activitats com: 

 

 2n ESO sortida al MUHBA (Museu d’Història de Barcelona) i la Policia també 

ha realitzat una xerrada sobre civisme i convivència, aspectes prou importants 

en el nostre dia a dia. D’altra banda, vam anar a la Biblioteca Contravent per fer 

una trobada amb l’autor Arturo Padilla.  

 3r ESO va assistir a una sessió de teatre en anglès a Mataró, Romeo and 

Juliet, i van rebre una xerrada sobre seguretat vial amb la Policia Local. D’altra 

banda, la nostra orientadora, Leonor Bretcha, va realitzar una sessió sobre 

intel·ligències múltiples dins del nostre programa d’orientació i el professor 

David Brunet va fer una explicació sobre els cicles formatius. D’aquesta 

manera, l’alumnat comença a rebre tota la informació necessària per a la seva 

correcta orientació de cara al curs vinent, oferta en primer lloc per tutors i 

orientadora i ampliada amb diverses activitats i xerrades que s’aniran realitzant 

progressivament. 

 4t ESO va realitzar les Competències Bàsiques a mitjans de mes que, com ja 

sabeu, és una avaluació externa que es fa cada any a l’alumnat de 4t. També 

estan començant a rebre l’orientació acadèmica per part de tutors i orientadora 

dins les hores de Tutoria. 

 2n Batxillerat va anar a la jornada de Portes Obertes de la UAB on van rebre 

una conferència sobre les diferents carreres universitàries, pensant ja en el seu 

futur més proper. 

 

Per una altra banda, comentar que l’alumnat de Batxillerat va fer el seu viatge a Roma 

on van poder gaudir de les explicacions del nostre professorat en un ambient molt més 

distés.  

 

I dins de l’orientació de l’alumnat, aquest mes hem rebut l’alumnat de 6è de La 

Falguera i Mestres Munguet, que han estat atesos per l’alumnat de 1r d’ESO. Aquests 

els hi han explicat qüestions relacionades amb el centre i amb el seu dia a dia.  



 
 

 

 

 

També, i en l’altre extrem, l’alumnat de 4t i Batxillerat ha rebut una xerrada-col·loqui 

per part d’exalumnes del centre (actuals estudiants de graus i universitat) que han 

explicat la seva experiència i els han orientat sobre qüestions relacionades amb les 

incerteses que tenen avui dia: què estudiaré, en què m’he de basar per decidir-me per 

uns estudis o uns altres, com m’he d’organitzar... Tant professors com alumnes vam 

poder gaudir d’aquesta sessió tornant-nos a trobar amb aquests exalumnes que, en 

alguns casos, estan ja a punt d’entrar en el món laboral. Com sempre, va ser un plaer 

tornar-los a veure! 

 

I, per acabar, no ens podem oblidar de l’ExpoRecerca, on quatre alumnes de 

Batxillerat i 3 alumnes de 1r d’ESO van poder exposar el seu treball, un treball que han 

estat realitzant durant mesos en ambdós casos. L’Arnau Abelenda, la Corina Li Inglés, 

el David Ribas i la Carla Torrents exposaven el seu Treball de Recerca i en Gabriel 

Cordido, Jan Sorribas i Biel Trullàs exposaven el treball fet al llarg d’aquests mesos en 

el projecte GIR. Val la pena indicar que la gran majoria d’ells van ser premiats. Tot 

esforç té la seva recompensa!  

 

I seguint la mateixa línia, comentar-vos que l’exalumne Pol Saludes ha obtingut el 

Premi Recerca Jove 2019 de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de 

la Generalitat de Catalunya amb el seu estudi sobre la biosíntesi de la proteïna GFP 

en la bactèria E.Coli. Moltes felicitats, Pol! 

 

  

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 març! 
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