
  

    BUTLLETÍ  INFORMATIU  DE L’ ESCOLA EL CIM DE  VILANOVA  I  LA GELTRÚ 

 el sumari 

 

 
 
 

 
 
� LLIURAMENT D’INFORMES A PARVULARI 
Els alumnes de P-3, P-4 i P-5 rebran el primer informe del curs el divendres 29 de gener. El 
donarem als nens i a les nenes a la classe. Per saber si els pares l’heu rebut, caldrà que torneu 
el resguard firmat. 
El segon informe, us el donarà en mà el tutor o la tutora a final de curs. 
Aprofitem per recordar-vos que els alumnes de Primària i ESO que han rebut les notes al 
desembre, han de retornar el resguard que hi ha en el darrer full, degudament signat pel pare, 
la mare o el tutor legal, conforme han estat rebudes a casa. 
 
 
�RECUPERACIONS A L’ESO 
Durant aquest mes de gener els alumnes d’ESO que tenen suspesa alguna assignatura del 
primer trimestre la podran recuperar els dies: 

• Dilluns 11 de 17h a 19h 
• Dimecres 13 de 15h a 17h 
• Divendres 15 durant el matí (lliurament de treballs) 
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� SESSIONS DE TREBALL PEDAGÒGIC 
A l’inici de curs us vam comentar les diferents activitat que teníem previstes per la celebració del 
20è aniversari. Una d’elles era fer unes sessions de treball amb vosaltres per parlar sobre 
quin perfil d’alumne ens imaginem pares i mestres, quan eduquem als nostres infants i 
adolescents. Quins objectius es marca l’Escola? Quina visió en teniu vosaltres? Com podríem 
unificar criteris? 
Les farem els dijous 21 i 28 de gener de 17.30h a 19:30h. Alguns ja us vau apuntar a l’inici 
de curs però us ho tornem a proposar per si algú més hi està interessat. Si és així podeu retallar 
la butlleta i donar-la a Secretaria o dir-nos-ho per mail, a l’adreça info@elcimvilanova.cat. 
 
(retalleu) ........................................................................................................................................................... 

 
NOM DEL PARE/MARE:__________________________________________________ 
 
NOM/S DEL/S FILL/S: ___________________________________________________ 
 
M’agradaria participar a les sessions de treball pedagògic.  
 

(Podeu entregar aquesta butlleta a les secretaries dels dos edificis ) 
 
� PREINSCRIPCIONS CURS 2016-2017 
Les famílies que tingueu fills nascuts l’any 2013 que vulgueu plaça a P3 per al proper 
curs, haureu de portar a la secretaria de l’escola el resguard que hi ha en aquest full 
informatiu abans del 29 de gener. Recordeu però, que després, en el període de 
preinscripció, haureu de fer la sol·licitud ordinària i presentar la documentació pertinent. 
 
(retalleu) ........................................................................................................................................................... 

 
PREINSCRIPCIONS 2016/2017 

 
(Per a famílies amb un fill nascut l’any 2013 i que ja tenen algun fill al centre) 

 
Nom i cognoms de l’alumne/a a preinscriure: 
 
.................................................................................................................................. 
 
Nom, cognoms i curs actual del germà o germans 
 
.................................................................................................................................. 
 
Signatura dels pares      Data: 
 
 

 
�REUNIONS DE PARES 
Aquest curs la reunió de pares de 5è i 6è de Primària serà el dilluns 18 de gener a les 
17:30h. És important l’assistència de totes les famílies, ja que es parlarà especialment de la 
nova metodologia en les assignatures de Català i Castellà, perquè us pugui ser més fàcil, a casa, 
ajudar als vostres fills a estudiar i a fer els deures. També es comentarà el funcionament d’altres 
assignatures. 
 



Les reunions de la resta de cursos es faran al febrer:  
• Dilluns 1 de febrer les d’ESO 
• Dilluns 22 de febrer les de 1r, 2n, 3r, i 4t de Primària 
• Dimarts 23 de febrer les d’Educació Infantil 

Ja us podeu anar reservant les dates. 
 
� SETMANA DE LA SOLIDARITAT 
Del 25 al 29 de gener celebrarem la setmana de la solidaritat a l’Escola coincidint, com 
és habitual, amb la celebració de l’arribada de les Missioneres de la Immaculada Concepció a 
l’Àfrica, el dia 27.  
 

�RECOLLIDA DE DINERS PER LA MARATÓ DE TV3 
Recordeu que un divendres de desembre els alumnes de 5è i 6è van vendre pastissos per 
recollir diners per la Marató de TV3. Us informem que la quantitat recollida va ser de 
437,80 €. Moltes gràcies per la col·laboració de tothom! 
 

�CARNAVAL 
Aquest any per Carnaval no hi haurà un únic tema. Aprofitem que estem al 20è aniversari 
per fer una repassada històrica pel nostre Carnaval. Cada classe recuperarà una de les 
disfresses que hem fet durant tots els anys d’EL CIM. 
Tot just ara hem de començar a organitzar-ho de manera que durant el mes de gener us 
n’anirem informant. 
 

�FELICITACIÓ DE NADAL 
Des d’aquest butlletí volem felicitar a la Cèlia Pons per la Nadala tan bonica que va fer. 
Ha estat un plaer poder-la compartir amb tota la Comunitat Educativa.  
També volem donar les gràcies a la resta d’alumnes que vau participar en el concurs. Va ser 
difícil fer la tria, ja que n’hi havia de molt maques i treballades. 
 

�MARXANDATGE DEL 20è 
La parada de productes del 20è aniversari l’anirem posant al pati de la Rambla els 
divendres de cada setmana. A més, el calendari el podreu adquirir també a les secretaries. 
 
 

 

�AGRAÏMENT AMPA 
Des de l AMPA volem agrair a totes les persones que van col·laborar a la nostra 
“Posada” del Pessebre Vivent! També volem desitjar-vos un bon any, ens agradarà que 
continueu fent vostra l’AMPA en benefici de tots. I pels qui el Nadal els ha deixat amb 
alguns quilets de més, recordeu les nostres sessions de Zumba. 
�OBRES I MANTENIMENT 
Durant aquestes vacances de Nadal hem aprofitat per fer alguns arranjaments als dos edificis de 
l’Escola: 

• Hem arreglat el paviment d’una petita part del pati: l’espai on abans guardàvem les 
bicicletes.  

• Hem fet una obra menor al menjador, eliminant un armari que feia nosa. Està previst que 
durant aquest 2016 restaurem les parets d’aquest espai. 

• A l’edifici de la Rambla també hem repintat les portes liles. 
• Hem pintat la classe de 2n delta a l’ESO. 
• Hem repintat la barana de les escales de l’edifici de la Plaça dels Cotxes. 

Dins de les possibilitats de l’Escola, mirem de mantenir en bon estat els equipaments fent una 
mica cada curs. 
 
 

Administració i Serveis 



 
 

MENÚ DE GENER DE 2016 
 
 
 
 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres  
 
 
 
 
 

FESTA 

 
 
 
 
 

FESTA 

 
 
 
 
 

DIA DE REIS 

 
 
 
 
 

FESTA 

 
 
 

MACARRONS 
 AMB BEIXAMEL 

*** 
FIGURETES DE PEIX 
AMB ENCIAM I BLAT 

DE MORO 
*** 

FRUITA 
 

 
 
 

ARRÒS BLANC 
 AMB TOMÀQUET 

***  
LLUÇ A LA ROMANA 

AMB ENCIAM I 
PASTANAGA 

 
*** 

FRUITA 

 
 
 

CREMA DE PATATA, 
CEBA I CARBASSA 

*** 
HAMBURGUESA DE 

CONILL A LA PLANXA 
AMB PISTO  

*** 
FRUITA 

 

 
 
 

TALLARINES  
A LA CARBONARA 

*** 
TRUITA DE 

CARBASSÓ AMB 
ENCIAM I 

PASTANAGA 
*** 

FRUITA  
 

 
 
 

LLENTIES GUISADES 
AMB BRÒQUIL 

*** 
MOIXINA A L’ALL 

CREMAT AMB  
ENCIAM AMANIT 

*** 
FRUITA  

 
 
 

MONGETA VERDA I 
PATATA AL VAPOR 

*** 
ESCALOPA DE LLOM 

AMB AMANIDA 
D’ENCIAM I OLIVES 

*** 
FLAM 

 
 

MENESTRA DE 
VERDURES  

*** 
CROQUETES DE 
BACALLÀ AMB 

AMANIDA D’ENCIAM 
I TOMÀQUET 

*** 
FRUITA 

 
 
 

ESPAGUETIS AMB 
TOMÀQUET I 
FORMATGE 

*** 
BOTIFARRA A LA 

PLANXA AMB 
ENCIAM I 

COGOMBRE 
*** 

FRUITA  

 
 
 

CIGRONS GUISATS 
AMB BLEDES 

*** 
LLOM ROSTIT AL 

FORN AMB 
XAMPINYONS 

*** 
FRUITA 

 
 
 

CREMA 
 DE MARISC 

*** 
TRUITA DE PATATA 

AMB ENCIAM I 
TOMÀQUET AMANIT 

*** 
IOGURT 

 

 
 
 

ENSALADILLA  
RUSSA  

*** 
POLLASTRE AL FORN 
A LA SALSA DE POMA 

*** 
FRUITA 

 

 
 
 

CREMA 
 DE CARBASSÓ 

*** 
CANALONS DE CARN 

GRATINATS 
*** 

FRUITA 

 
 

MONGETES 
 GUISADES  

*** 
CALAMARS A LA 

ROMANA FREGITS 
AMB ENCIAM I 

TOMÀQUET 
*** 

NATILLA 
 

 
 
 

ESPINACS AMB 
PATATES AL VAPOR 

*** 
POLLASTRE ROSTIT 

AMB PÈSOLS I 
PASTANAGA 

*** 
FRUITA 

 
 
 

ESCUDELLA 
BARREJADA 

*** 
PEIX BLAU AL FORN 
AMB PATATA I CEBA  

*** 
FRUITA 

 
 
 

ARRÒS AMB 
TOMÀQUET 

*** 
TRUITA FRANCESA 

AMB ENCIAM I OLIVES  
*** 

FRUITA 
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