❏

RESULTATS DE LA RENOVACIÓ DEL NOU CONSELL ESCOLAR:
El passat dilluns 17 de desembre va quedar constituït el nou Consell escolar i està format
per les persones següents:
➢

Directora (Presidenta del consell):

Alba Pérez Ruiz

➢

Representants de la titularitat:

Maria Álvarez Colino
Montserrat Umbert Ausió
M.Josep Arévalo López

➢

Representants dels professors:

Ricard Riba Diundina
Laura Sotoca Casòliva
Laia Camprubí Pujol
Gabriel Díaz Lladós

➢

Representants dels pares d'alumnes:

Queralt Boqué Ribas (per designació de l’AMPA)
Judit de la Cruz Roselló
Núria Moratonas Ponsa
Daniel Concepción Gutiérrez

➢

Representants dels alumnes:

Núria de Mena de Mata
Juan González Lanza

➢

Representant del PAS:

M.Carmen Torralba Sanz

❏ RENOVACIÓ DE L’AMPA:
El passat 28 de setembre va tenir lloc l’Assemblea de l’AMPA on es va escollir la nova
presidenta. Es va constituir ja la nova junta permanent formada per les persones següents:
Presidenta:
Raquel García Berengueras
Vicepresidenta:  Anabel Benavides Sabé
Tresorera:
Marta Bruque Alegre
Secretària: 
Susanna González Llamas
a més dels coordinadors de cada comissió.
Desitgem molta sort a totes les mares i pares que comencen aquesta nova etapa.
❏

MARATÓ DE TV3
Us informem que els diners aconseguits per a la Marató de
TV3 gràcies a les vostres aportacions tant pel concert de
Nadal al Kursaal com per la
Campanya: “ Un origami 1
euro” han estat : 1500€.
Moltíssimes gràcies per la
vostra solidaritat!!!

❏ NOTÍCIA DEL REGIÓ 7 DEL NOU BATXILLERAT I ELS CFGS
Com ja sabeu el passat 12 de gener va sortir publicada la notícia del nou Batxillerat
BAT BYT. Us compartim l’enllaç.
Es tracta d’un nou projecte que engeguem el proper curs 2019-20 i que va acompanyat de
l’oferta de dos CFGS : Integració social i Animació sociocultural.

https://www.regio7.cat/manresa/2019/01/12/lescola-fedac-manresa-estrenara-curs/5204
98.html.

❏ TROBADA FAMILIAR D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL DE 4t D’ESO
El proper dilluns 4 de febrer a les 20.30 h es realitzarà una trobada familiar
d’orientació professional de 4t d’ESO. També es farà una presentació del 
nou
Batxillerat de l’escola i els Cicles Formatius de Grau Superior. Si sabeu d’algú o teniu
algun familiar que li pugui interessar pel curs vinent o posteriors, no dubteu a convidar-los.
Us hi esperem!
❏

JORNADA DE PORTES OBERTES
Us informem que enguany realitzarem la jornada de portes obertes de l'escola el proper
dissabte 9 de març d’11 a 13.30 h. Animeu-vos a participar i a convidar a tothom
que pugui estar interessat.

❏ EL DIA DE LA PAU A L’ESCOLA
El dimecres dia 30 de gener vam celebrar el dia de la Pau amb tots els alumnes de l’escola.
Durant la setmana es va estar treballant a les aules i aquest dia vam reunir-nos tots al pati
de l’escola on es van llegir uns manifestos preciosos escrits per alumnes d’ESO i vam acabar
realitzant un mandala humà
gegant.
“Junts podem aconseguir
coses meravelloses”

https://youtu.be/H-SZdgG7xRs
❏ CELEBRACIÓ DELS 10 ANYS FEDAC
El proper dissabte 16 de març celebrarem entre les 9.30 i les 14h. el 10è aniversari FEDAC
al Palau de la Música de Barcelona. Properament rebreu un formulari per poder-vos
inscriure a l’acte tots aquells que estigueu interessats.

❏ DIES DE LLIURE ELECCIÓ
També aprofitem per recordar-vos els propers festius a l’escola:
- 21 de febrerés el dia de la LLum
- 22 de febrerés un dia de festa de lliure elecció
- 25 de marçés un dia de festa de lliure elecció
La direcció,
Manresa, 1 de febrer de 2019

