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RESULTAT DE LES ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR
SECTOR PARES
Cens
Vots emesos
Vots nuls
Vots en blanc
Marta Faja
Jordi Pamplona
Núria Gil

672
142
0
1
104
93
89

SECTOR MESTRES
Cens
Vots emesos
Vots nuls
Vots en blanc
Bego Ramírez
Mariona Vilà
Clara Seguranyes

34
33
0
1
32
32
30

COMPOSICIÓ DEL NOU CONSELL ESCOLAR
Presidenta: Marta Vilà
Cap d’Estudis: Elisabet Franquesa
Secretària: Marta Pladevall
Rep. de mestres: Rosa García
Joan Ramon Puntí
Bego Ramírez
David Segalés
Mariona Vilà

Rep. Ajuntament: Àlvar Solà
Rep. AMPA: Jordi Boadas
Rep. PAS: Rosa Pou
Rep. Pares: Jordi Collet
Marta Faja
Núria Gil
Jordi Pamplona
David Reifs

Dilluns dia 30 Mel Ainscow ens va oferir una xerradacol·loqui en motiu del 50è aniversari de l’escola. Ens
va donar ànims i suport per continuar endavant per
una escola inclusiva per a tothom.

50è ANIVERSARI

DIRECCIÓ
El passat més de desembre es va Jubilar en Pere Roca. Per poder continuar amb el
treball que l’escola tenia en marxa es van fer reestructuracions horàries posant de
tutora al grup de 6è a l’Anna Vergés, fins al moment responsable de la USEE.
Des del Pla d’entorn se’ns ha concedit un reforç de 2h a la setmana fora de l’horari
escolar. Des de l’escola s’ha destinat al grup de 4rt de primària i se’n beneficien sis
alumnes en horari de migdia.

Dijous llarder: La tarda de Dijous llarder (23 de febrer) tots els alumnes sortirem a
celebrar-ho i berenar a diferents espais del voltant de l’escola. Els Alumnes de CI
NO assistiran a l’escola de Música.
Aquesta tarda l’escola posa el berenar pera tots (pa amb botifarra d’ou/formatge).
Els alumnes de primària cal que portin cantimplora amb aigua.
Carnaval : El divendres 24 de febrer celebrarem el Carnaval. Recordeu que els
alumnes han de venir disfressats des de casa. Aquella mateixa setmana els alumnes de 5è ens faran arribar un díptic amb les consignes manades pel Rei Carnestoltes.
Aquest dia els alumnes de Sisè NO assistiran a l’escola de Música.
A partir de les 4h de la tarda s’obriran les portes de l’escola perquè els pares i mares pugueu gaudir juntament amb alumnes i mestres de la festa.
Festa de lliure disposició: Recordeu que el dilluns dia 27 de febrer és una de les festes de lliure disposició prevista en el calendari a totes les escoles de la ciutat de Vic.
Pressupostos participatius
Des de l’Ajuntament de Vic es posa en marxa un nou model de pressupostos participatius, on es busca l’opinió dels veïns de la ciutat per tal de donar propostes
d’actuacions. Aquest any la partida econòmica anirà destinada a la zona de la Vella, la nostra! Per tant aquest hi tenim molt a dir.
Des de l’escola o l’AMPA es recolliran totes les vostres propostes i idees per fer-les
arribar a l’Ajuntament.
Podeu trobar més informació a www.decidim.vic.cat/

ED. INFANTIL
El dia 8 de febrer, els alumnes de P4 aniran d’excursió a l’Aquàrium de Barcelona. En
aquesta sortida els alumnes podran fer l’observació de diferents tipus de peixos i
les seves característiques, completant així el projecte que estan treballant aquest
trimestre a l’aula.
Recordeu que els alumnes que es queden a dinar a l’escola només han de portar
aigua. La resta han de portar el dinar, el berenar i beguda.
Hi ha hagut un canvi en les dates de les colònies de P5. Marxarem els dies 23 i 24
de març a la casa de colònies “El Molí de la Riera” de Sant Pere de Torelló.

CICLE INICIAL
El divendres 27 de gener, els alumnes de 1r i 2n vam anar a Barcelona, al
Palau de la Música, a veure l’espectacle: “Trencadís de cançons”. Ens va
agradar molt perquè és un espectacle que combina fantasia, poesia, la cançó
popular i d’autor.
El dimarts 14 de febrer , al matí, els alumnes de 2n A visitaran el Museu
Episcopal de Vic on realitzaran una activitat relacionada amb l’àrea de plàstica. I els alumnes de 2n B faran aquesta mateixa activitat el dimecres 15 de
febrer, al matí. Els alumnes només cal que portin esmorzar i aigua i calçat
còmode ja que s´hi anirà caminant.
CICLE MITJÀ
El proper dimarts 7 de febrer, al matí els alumnes de 4t faran una visita a
l’Agrupació Astronòmica d’Osona. L’objectiu d’aquesta sortida és conèixer diferents
aparells per fer observacions i visitar una cúpula astronòmica.

CICLE SUPERIOR

El dimarts 28 de febrer els alumnes de 5è aniran a fer una visita al Parlament de
Catalunya i al Museu Picasso. Aniran amb autobús i ja es concretarà horaris i altres
detalls per mitjà de l’agenda quan s’apropi la data.

