
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El refrany diu "A lda i torrarem castanyes al foc.
 
Amb el nou curs estrenarem mural al vestíbul de l
confegirà amb la col·laboració dels nens i les ne

Un diUn diUn diUn dia da da da d’’’’escola, una nova aventuraescola, una nova aventuraescola, una nova aventuraescola, una nova aventura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els alumnes de 6è també vendran 
castanyes a la sortida de l’escola i així
faran guardiola per les sortides de fi de
curs.  
 

EL BUTLLETÍ INFORMATIU 
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BERENAR ELS DIVENDRES  
Cada divendres, a la sortida de l’escola, 
pares i mares dels alumnes de 6è ven
berenars al pati del davant i al porxo del 
darrera. Els beneficis serviran també 
subvencionar les seves sortides de fi de 
curs. Ajudem-los entre tots! I a llepar
els dits! 
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mb la col·laboració dels nens i les nenes amb la frase: 
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CASTANYADA  
El dimarts 31 d’octubre celebrarem la 
Castanyada a l’escola. Cada cicle 
organitzarà diferents activitats. Els de 
P4 i P5 aniran el dia abans a Castellet 
per començar la celebració. La 
castanyera vindrà a veure els 
alumnes de P3 i portarà castanyes 
per a tothom. Els de 1r i 2n aniran a la 
Masia d’en Cabanyes, els de 3r i 4t 
faran la caminada de tardor fins a 
Sitges i els de 5è i 6è també 
caminaran fins a Cubelles. Tots 
menjarem les castanyes! 

Cada divendres, a la sortida de l’escola, 
alumnes de 6è venen 

berenars al pati del davant i al porxo del 
també per 

subvencionar les seves sortides de fi de 
los entre tots! I a llepar-se 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITATS, TALLERS I SORTIDES - OCTUBRE 
�  Totes les famílies (dia 2, 16:30) – Reunió de menjador , a la sala de mestres.
�  5è A i B (del 2 al 6, 1h cada dia al matí) – Escacs, Curs d'aprofundiment
�  6è (dia 4 al matí) primera dosi de vacunes . 
�  De 1r a 5è (dia 5 al matí) comencem a fer el mural de l’entrada
�  5è A i B (dia 9 al matí) cloenda del curs d’escacs . 
�  De 1r a 5è (dia 10 al matí) acabem el mural de l’entrada . 
�  P5B (dia 10 a la tarda) – “Ioga inclusiu. Taller de kundalini
�  5è i 6è (dia 11, tot el dia) – Sortida al Liceu de Barcelona . 
�  Dia 12 festa laboral a Catalunya. 
�  Dia 13 festiu de lliure disposició. 
�  4t A i B (del 16 al 20, 1h cada dia al matí) – Escacs, Curs d' iniciació
�  P5A (dia 17 a la tarda) – “Ioga inclusiu. Taller de kundalini
�  4t A i B (dia 23 al matí) cloenda del curs d’escacs . 
�  2n A i B (dia 23 al matí) – Taller “Educació viària” . 
�  P4A (dia 24 a la tarda) – “Ioga inclusiu. Taller de kundalini
�  P4B (dia 26 a la tarda) – “Ioga inclusiu. Taller de kundalini
�  Per celebrar la Castanyada: 
�  P4 i P5 (dia 30, tot el dia) – Sortida a Castellet – Parc del Foix
�  1r i 2n (dia 31, tot el dia) – Sortida a la Masia d’en Cabanyes
�  3r i 4t (dia 31, tot el dia) – Caminada a Sitges – Parc dels Sentits
�  5è i 6è (dia 31, tot el dia)  Caminada a Cubelles – Poliesportiu

CAMPANYA DE RECOLLIDA DE ROBA USADA, CALÇAT, MANTES I 
PRODUCTES TÈXTILS DE QUALSEVOL CLASSE 
Com a la tardor passada, la Fundació d’Assistència a l’Educació GLORR ens ha 
convidat a participar en una altra campanya de recollida de productes tèxtils 
(roba, calçat, mantes...) que tingueu a casa i ja no feu servir.
aquí a l’escola al vestíbul d’entrada, dins les bosses que es repartiran els propers 
dies. 

 
 
AGENDA ELECTRÒNICA DE CLASSE 
Aneu visitant la pàgina web i les xarxes socials de l’escola per 
les noves informacions. Des de la web (http://www.xtec.cat/ceip
també podeu tornar a accedir a l’apartat INTRANET. Cal introduir
“pompeu” i prémer el botó “acceptar”. Cal que trieu la bústia corresponent:
De P3 fins a 2n:  Enllaços cap als blocs dels cicles. 
De 3r fins a 6è:  Podeu veure les feines que han de fer els nens i nenes
alumnes de tercer encara se’ls està ensenyant a fer servir aquesta eina)

Heu de tenir en compte que la data
prevista de recollida  és el 28
novembre, tal i com anuncien els cartells 
que es penjaran aviat. 
Per a més informació sobre la Fundació 
GLORR, podeu visitar la seva pàgina web
http://www.glorr.org  
 

 
 
 
 
 
 P3-P4-P5 1r 

DILLUNS 
Manualitats 
Judo i Anglès 
(a P4 i P5) 

Anglès i Judo

DIMARTS 
Iniciació a 
l'esport/Dansa 
moderna 

Piscina

DIMECRES 
Música 
Anglès 
 (a P4 i P5) 

Anglès, futbol i 
robòtica

DIJOUS 

 
Piscina P3 
Futbol P5 

 

Futbol

DIVENDRES 

Aprenem a 
patinar 
Piscina 

 (a P4 i P5) 

Bàsquet

moderna i 
manualitats

 (a 1r, 2n i 3r)
 
*Els tallers de Robòtica es faran de
15:00 per 1r i 2n. 
 
AJUTS PER A LES ACTIVITATS E
Ja ha sortit la convocatòria d’ajuts per activitats esportives, que inclouen també 
les activitats extraescolars d’esport. 
S’han de sol·licitar a l’Oficina d’Atenció
de 9:00 a 19:00, abans del 25 d’octubre.
Trobareu els formularis i tota la informació a la 
http://www.vilanova.cat/html/tema/esports/ajuts_per _activitats_esportives.html
 
BUTLLETÍ INFORMATIU                                                                 
Amb la intenció de reduir el consum de paper
i col·laborar en l’estalvi energètic i d’
les directrius del programa mediambiental Agenda
21 del que participa l’escola, a partir del proper
mes aquest butlletí informatiu només us arribarà
per mitjans electrònics . Si encara no ens heu donat
el vostre correu electrònic recordeu-
arribar a secretaria quan abans millor.
També trobareu el butlletí informatiu a la web 
socials de l’escola.  
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USADA, CALÇAT, MANTES I  
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convidat a participar en una altra campanya de recollida de productes tèxtils 
(roba, calçat, mantes...) que tingueu a casa i ja no feu servir. Els podeu portar 

que es repartiran els propers 

de l’escola per estar al corrent de 
http://www.xtec.cat/ceip -pompeu-vng ) 

. Cal introduir el password 
Cal que trieu la bústia corresponent: 

de fer els nens i nenes (als 
a fer servir aquesta eina). 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  
Les activitats extraescolars comencen
dia 1 d’octubre, organitzades de la següent 
manera: 
 

que la data  
és el 28 de 

novembre, tal i com anuncien els cartells 

Per a més informació sobre la Fundació 
GLORR, podeu visitar la seva pàgina web 
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de 12:30-14:00 per 3r, 4t, 5è i 6è i de 14:00-

SPORTIVES 
Ja ha sortit la convocatòria d’ajuts per activitats esportives, que inclouen també 

 
S’han de sol·licitar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), de dilluns a divendres 

del 25 d’octubre.  
Trobareu els formularis i tota la informació a la web de l’Ajuntament:  
http://www.vilanova.cat/html/tema/esports/ajuts_per _activitats_esportives.html  
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