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INTENCIONS 
 
El pla de centre que teniu a les mans mostra les nostres intencions, per a aquest nou 
curs que comença, i aspectes organitzatius que poden ser del vostre interès. 
Pretenem que aquest llibret sigui un element de consulta durant tot el curs escolar i 
que ajudi a la relació família-escola, peça clau i fonamental en l’educació dels 
nostres alumnes, dels vostres fills i filles. 
 
Hem fet un índex per ajudar en la seva consulta: 
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OBJECTIUS PER AL CURS 2016-2017 
ÀMBIT PEDAGÒGIC 
 

1. Millorar l’assimilació de conceptes ortogràfics i gramaticals dels alumnes de 
primària (objectiu de continuïtat).  

ACCIONS 
1.1. Fer el buidatge de continguts d’ortografia i de gramàtica amb els alumnes a l’inici 

de curs perquè l’alumne tingui un esquema  clar dels aspectes a treballar. 

 
2. Millorar la comprensió i expressió escrita dels alumnes d’ESO (objectiu de 

continuïtat). 
ACCIONS 
2.1. Ampliar les hores de dedicació de Taller Literari a 1r d’ESO. 
2.2. Fer una formació específica pels professors d’ESO sobre l’escriptura a totes les 

àrees.  

 
3. Sistematitzar l’ús del material manipulatiu de l’ àrea de matemàtiques. 
ACCIONS 
3.1. Preveure i organitzar  el material manipulatiu necessari per portar a terme a les aules 

activitats matemàtiques vivencials. 

 
4.Garantir la implantació i el manteniment de les innovacions pedagògiques (objectiu 
de continuïtat).  
ACCIONS  
4.1. Elaborar els indicador per avaluar TREVA (Comissió d’innovació pedagògica). 
4.2 Elaborar de la pauta de treball comú del Taller Literari per poder avaluar-lo de forma 

sistemàtica (Comissió d’innovació pedagògica). 
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ÀMBIT ORGANITZATIU 
 

1. Renovar i activar la biblioteca del centre i implantar un programa de préstec (treball 
conjunt entre AMPA i escola) 
ACCIONS 
1.1. Fer una formació específica per biblioteques escolars adreçada a la comissió de 

biblioteca del centre. 
1.2 Actualitzar el Pla Lector del centre i introduir noves activitats de foment de la lectura. 
1.3 Digitalitzar el fons bibliogràfic.  
1.4 Iniciar un servei de préstec. 

 
ÀMBIT RELACIONAL 
 

1. Fomentar el creixement personal, la interioritat i l’espiritualitat en alumnes, 
professors i personal no docent (objectiu de continuïtat). 

ACCIONS 
1.1. Fer la quarta part de la formació del professorat TREVA (en clau Pastoral). 
1.2 Introduir l’intercanvi d’experiències TREVA entre docents d’ESO. 
1.3 Continuar amb l’intercanvi d’experiències TREVA amb els docents d’Infantil i Primària 

 
2. Elaborar un protocol de prevenció, detecció i notificació d’abusos sexuals per 

aplicar a l’escola . 
ACCIONS 
2.1 Fer reunions de treball amb el claustre de professors per elaborar el protocol, basant-

nos en el protocol elaborat per la Generalitat de Catalunya: Protocol de prevenció, 
detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil 
i adolescent en l'àmbit educatiu (juny2016). 

2.2 Presentar el nou protocol a la comunitat educativa. 

 
3. Reorganitzar la Programació de l’acció tutorial (PAT) per millorar el clima escolar. 
ACCIONS 
3.1. Sistematitzar les activitats de tutoria per incloure activitats del protocol de prevenció 

de bones relacions a l’escola, i del nou protocol de prevenció, detecció i notificació 
d’abusos sexuals. 
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HORARI LECTIU 
Ed. Infantil i Primària:  Matí de 9h. a 13h.   

         Tarda de 15h. a 17h. 
    ESO:                 Matí de 8h. a 13’30h.  Tarda de 15h. a 17h. 

         Dimecres i divendres tarda lliure  
Els dimecres i divendres que els alumnes tenen tarda lliure poden apuntar-se als 
“Migdies a El Cim”, que són activitats d’aprofundiment de diferents àrees que es 
realitzen en la franja horària de 13’30 a 14’30. Són: 
Orquestra (música)       Picalletres (llengua)      
Llengua de signes, LSC (llengua) Voluntariat (transversal)  
Agenda 21 (naturals)   Proves cangur / Estalmat (matemàtiques)  
Ready, steady, go! (anglès)  Relaxació (transversal)  
 

 
  
VACANCES I DIES FESTIUS 

El curs comença el 12 de setembre de 2016 i acaba el 21 de juny de 2017. 
  12 d’octubre: Mare de Déu del Pilar 

31 d’octubre: Dia de lliure disposició 
1 de novembre: Tots Sants 
5 de desembre: Dia de lliure disposició 
6 de desembre: Dia de la Constitució  
8 de desembre: Dia de la  Immaculada Concepció 
22 de desembre: Jornada continuada 
Del 23 de desembre al 8 de gener (inclosos): Vacances de Nadal 
17 de gener: Sant Antoni Abat, festa local 
23 de febrer: Dijous Gras , jornada continuada (pendent d’autorització) 
27 de febrer: Dilluns de Carnaval, festa local 
28 de febrer: Dia de lliure disposició 
Del 8 al 17 d’abril (inclosos): Vacances de Setmana Santa 
1 de maig: Dia Internacional del treballador 
Del 5 al 21 de juny: Jornada continuada 
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CLAUSTRE DE PROFESSORS 
Educació Infantil 
 

P-3 Ester Noya 
   Eva Cano 

P-4 Àngels Llopis 
Sílvia Casas 

P-5 David Mariño 
Gemma Porta 

 
Ana López 
Maria Blaskova  

 
 

Educació Primària 
 

1r   Anna Rosa Artigas 
Tere Carrillo 

2n Marta Urpí 
   Montserrat Usieto   

3r Ana Berrocal 
Maria García 

4t Montse Domingo  
Natàlia Raventós 

5è  Irener Ferrer 
    Josep Manel Limones 

6è  Esther Bravo  
   Oriol Homs 
 

Anna Poch 
Concepció Homs 
Manel Ramírez  

   Marta Tous 
Núria Lizancos  
Rosa Ardèvol  
Sergi Soler 
Susan Klipstein  
Núria Expósito (Cap Estudis) 
Gladys Arias (Psicòloga)  

 
 
USEE Farigola:  Rosa Rodríguez i Elisabeth Soler 
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Educació Secundària Obligatòria (ESO) 
 

1r Marisa Mussach 
    Marta Carbonell 

2n Mercè Mateo 
    Xavier Llorens 

3r Judit Diaz 
    Karen Fordham 

4t Araceli Fernández 
    Roser Armengol 
 

 
Anna Palacios 

    Joan Ferré 
Joel Vallosera 

    Marta Domingo 
             Òscar Pérez     Anna Llibertat García (Cap Estudis) 

Núria Montagut (Psicòloga) 
 
 

USEE Gamma:   Marta Minella 
Gerard Coll 
Marta Caba 

 
 EQUIP DIRECTIU 
  
  

  
 



  
 

www.elcimvilanova.cat 7 

LLIURAMENT DE NOTES I INFORMES 
 

 
Educació Infantil 
  Primera avaluació:   27 de gener  

  Segona avaluació:   23 de juny  
   

Educació Primària 
    Primera avaluació:   22 de desembre  

  Segona avaluació:   7 d’abril  
  Tercera avaluació:    23 de juny 
   

Educació Secundària (ESO) 
Primer trimestre: Del 12 de setembre al 2 de desembre 

         Lliurament de notes el 22 de desembre 
         Recuperacions 1a avaluació 9, 11 i 13 de gener 
 
Segon trimestre:   Del 7 de desembre al 17 de març 

          Lliurament de notes 14 de març (1r,2, i 3r) i 17 de març (4t)  
                Recuperacions 2a avaluació 27, 29 i 31 de març  
 

Tercer trimestre:   Del 20 de març al 13 de juny 
          Lliurament de notes el 9 de juny 

Recuperacions:     15, 16 i 19 de juny   
Treballs de Síntesi / Recerca: del 12 al 20 de juny 
Lliurament de notes finals:  28 de juny 
 
Recuperacions setembre: 4 i 5 de setembre 
Entrega notes setembre: 7 de setembre 
 
  
En tots els cursos el darrer lliurament de notes i informes (al juny) es farà en mà al 
pare, la mare o al tutor legal de l’alumne. 
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COMUNICACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA 
 
Des de l'escola El Cim considerem molt important la comunicació, el diàleg i la 
confiança que s'estableix entre les famílies i l'escola. Hi ha diferents canals de trobada 
entre els mestres i les mares i els pares:  

• Reunions de pares i mares. Es fan amb el tutor/ora de curs i la seva finalitat és 
parlar de l'organització de !a classe, de la feina i també del procés maduratiu en 
què es troben els infants i els joves, així com d'altres temes d’interès que puguin 
sorgir depenent de l'edat. D'aquestes reunions en fem una a l’inici de curs i una 
altra al llarg de l'any. 

• Entrevistes amb el tutor/ora. És important que les comunicacions entre les 
famílies i l’escola siguin fluïdes i constructives, per això fem les entrevistes 
personals. Les poden sol·licitar tant el tutor/ora com els pares de l'alumne per 
parlar de temes concrets i de l’evolució personal de l’infant. Com a mínim en fem 
una al llarg del curs. 

• Comunicacions informals. Al marge d'aquestes entrevistes més formals, les 
famílies i els mestres es poden comunicar a l'hora d'entrar o sortir, a través de 
les pàgines específiques de l'agenda (3r PRI a 4t d'ESO) o amb la llibreta de 
comunicacions (P-3 a 2n). Si ens heu de dir alguna cosa urgent podeu trucar a 
l'escola. És important que notifiqueu les absències dels alumnes per evitar 
malentesos i preocupacions. També podeu rebre informacions del centre 
mitjançant e-mail o sms. 

 
Us recordem que a la web www.elcimvilanova.cat podeu trobar molta informació 
sobre l’escola i fotografies de les activitats que fan els vostres fills durant el curs. 
 

 
CONTACTAR  AMB  L’ESCOLA 

Infantil i Primària: Rambla Principal, 101   ESO: Plaça dels Cotxes, 3 
L’horari d’atenció a les famílies és de 8h a 13h i de 15h a 18h 

Per telèfon 93. 893.02.80   (ext. 1: Infantil i Primària)   (ext. 2: ESO) 
Per mail info@elcimvilanova.cat(informació general) 

secretaria@elcimvilanova.cat(secretaria d’infantil i primària) 
secretariaeso@elcimvilanova.cat(secretaria d’ESO) 
Es pot contactar amb tots els mestres i professors escrivint: 
nom.cognom@elcimvilanova.cat 

Es pot demanar visita amb qualsevol dels membres de l'Equip Directiu. Les visites 
cal concertar-les prèviament a les secretaries d’ambdós edificis. 
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SORTIDES I EXCURSIONS 
Ja sabeu que perquè la formació dels alumnes sigui integral cal que 

sovint sortim de l'aula i anem a la recerca de situacions i experiències que ens és 
impossible tenir dins l'escola. Per això,  durant el curs fem un seguit de sortides i 
excursions lligades a la programació. A les reunions de cada curs s’informarà 
d'aquestes programacions, però heu de tenir en compte que la realització 
d'aquestes sortides està subjecta a moltes coses (el temps, el transport, la 
disponibilitat del lloc, etc.), per tant, és possible que hi hagi alguns canvis. També 
heu de tenir en compte que les sortides formen part del programa d'ensenyament, 
així doncs, és important que tots els alumnes hi participin. En les excursions cal 
recordar que: 

- Farem servir l'autorització general del curs per a les sortides per 
Vilanova. Tot i així us anirem informant de les que fem i especificarem, per a 
cada una d'elles, el cost que tenen. 

- Cal signar una autorització per a cada sortida a fora de Vilanova, on 
hi ha de constar el DNI del pare, la mare o el tutor. 

- Es important facilitar les activitats durant l'excursió i, per això, cal tenir en 
compte que la roba ha de ser còmoda, el menjar (si cal portar-ne) ha de ser 
nutritiu, fàcil de menjar i la quantitat que els pares i mares ja sabeu que es 
podrà acabar el vostre fill; els alumnes no han de portar coses que es trenquin 
(envasos de vidre, etc.). 

- El dia que tinguin una excursió, els alumnes d'infantil i primària, caldrà deixar-
los a l'escola, i ells, juntament amb els acompanyants a la sortida, ja es 
desplaçaran fins el lloc de sortida, que normalment serà la plaça de l'estació. La 
recollida també es farà a l'escola. 

- A les sortides no es poden portar aparells electrònics, ni llaminadures, ni 
diners, ni telèfons mòbils, excepte que el mestre indiqui el contrari. 

- Si teniu algun dubte ho podeu consultar als mestres. 
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COLÒNIES 
La convivència que es fa durant les sortides i excursions encara és 

més complerta durant les colònies, que hi participen tots els cursos de l'escola, 
excepte quart d' ESO que cada any prepara un viatge de final d’etapa. 
La normativa de les colònies és la mateixa que la de les excursions, excepte 
que per aquesta sortida cal acompanyar i recollir els alumnes a la plaça de 
l'estació. La proposta de colònies d'aquest curs es la següent: 

CURS DIES LLOC 
P3 25, 26 de maig L’Estol (St. Martí Sarroca) 

P4 20 i 21 d’abril Cal Diable (Pontons) 

P5 20 i 21 d’abril Artur Martorell (Calafell) 

1r i 2n PRI 15,16 de maig Can Rigol (Begues) 

3r i 4t PRI 10,11 i 12 de maig  Els Porxos (Vilanova de Sau)  

5é i  6é PRI 24,25,26 de maig La Ruca (Moià) 

1r ESO 15, 16 i 17 de març Alberg de l’Escala (Empúries) 
2n ESO 15, 16 i 17 de març Alberg de La Molina (La Molina) 

3r ESO 15, 16 i 17 de març Alberg de La Molina (La Molina) 

4t ESO Del 2 al 7 d’abril Itàlia 
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  PROJECTES DE CONTINUÏTAT 
 

 Agenda 21: El malbaratament alimentari: per un consum més responsable. 
 Escola ECPAM: escola promotora d’alimentació mediterrània (Ajuntament 

Vilanova). 
 Campanya de promoció de fruita i de verdura a l’escola (Generalitat de 

Catalunya). 
 Participació a concursos: Proves Cangur, Estalmat, Proves Esprint, Jocs 

Florals de Catalunya, Contes de ciència, Picalletres... 
 Participacions a activitats externes: Conte de Sant Jordi, Conte va, va de 

contes, Congrés de la ciència, Reacciona, Connectant mons... 
 Projecte Buchenwald. 
 Accions de voluntariat: Festa per a una escola inclusiva, Dia de l’esperança, 

col·laboració amb la Casa d’Empara (menjador avis), recollida d’aliments i 
roba, Roses contra l’oblit, 

 Programa TOTS x TOTS... 
 Formació musical específica. 
 Formació en LSC (llengua de signes catalana). 
 Treball de l’artista: Miró, Picasso, Gaudí, Pilarin Bayés.... 
 Treball cooperatiu: treball per projectes, taller literari. 
 AICLE: aprenentatge integral de continguts i llengües estrangeres. 
 Escola digital amb pla de noves tecnologies. 
 Equip d’orientació: reforç, assessorament, aula oberta, musicoteràpia... 
 Unitats de suport a l’educació especial (USEE). 
 Les àvies mestres al Cim. 
 Escola formadora d’estudiants en pràctiques. 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

L’avaluació a la nostra escola és contínua i diferenciadora, és a dir, té en compte les 
capacitats de l’alumne i el seu desenvolupament i evolució al llarg de la seva 
escolarització, i ho fa a partir de les competències bàsiques i els objectius de cada 
curs. Té un caràcter formatiu i orientador, aportant informació que permet al mestre 
detectar les mancances i les necessitats que tenen els seus alumnes i d’aquesta 
manera poder incidir-hi. D’aquesta manera totes les activitats que es fan durant el curs 
serveixen per a l’avaluació de l’alumne; algunes reben nota o comentari directament 
per escrit (treballs, exercicis, controls...) i d’altres es recullen a la llibreta de notes del 
mestre (treballs en grup, participacions, exposicions, actitud...). Totes elles es tenen en 
compte a l’hora d’avaluar als alumnes. Amb totes aquestes dades recollides realitzem 
un informe que rebreu al final de cada trimestre, juntament amb la nota de cada 
matèria (insuficient, suficient, bé, notable o excel·lent).  

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 
L'avaluació a I'ESO és contínua i diferenciadora. A més, té un caràcter formatiu i 
orientador tenint en compte les competències bàsiques i els objectius de cada curs, 
atenent la diversitat. Durant els quatre cursos d'escolarització que l’ alumne/a cursa a 
l'ensenyament obligatori es realitzaran proves escrites i orals objectives. 
Tanmateix, el professor tindrà en compte el desenvolupament i l 'evolució de 
l'alumne/a al llarg de la seva escolarització. L'alumne que no hagi superat alguna de 
les matèries de l'avaluació, podrà recuperar-la en una prova extraordinària (control 
i/o treball) durant el trimestre següent. Si a final de curs no ha superat alguna 
matèria, podrà presentar-se a una prova extraordinària (control i/o treball), al 
setembre. Si la supera, la nota serà de Suficient.  
Durant l'estiu i per tal de preparar-se la prova extraordinària del setembre, 
l'alumne/a haurà de treballar el continguts del curs mitjançant un exercicis 
proporcionats pel professor que haurà de lliurar en moment de presentar-se a la 
prova. Si no supera aquesta prova extraordinària i si la matèria és contínua, es 
podrà recuperar la matèria suspesa aprovant la matèria del curs següent. Són 
matèries contínues: Llengües catalana i castellana, Llengües estrangeres, Llatí, 
Matemàtiques, E.F i Ètica. Si les matèries suspeses no són contínues, l’alumne 
s’haurà de presentar a la prova extraordinària següent. 
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CONSELL ESCOLAR 
El Consell Escolar és l’òrgan de gestió de l'escola on es troben representants 
membres de tota la comunitat educativa (pares i mares, alumnes, personal 
d'administració i serveis, mestres i representants de la Fundació El Cim, que és la 
titular del centre). Es reuneix de forma ordinària un cop per trimestre i de forma 
extraordinària cada cop que fa falta. Tracta i aprova les qüestions que fan 
referència a l'organització i funcionament de l'escola: personal, disciplina, quotes, 
activitats extraescolars, etc. 
 
 Direcció:    Blanca Figueras 
 
 Titularitat:    Imma Ferrer  
    Rosa Álvarez  
    Jaume Dallà 
 
 Mestres:    Òscar Pérez 
     Marta Tous 
    Manel Ramírez 
    Ester Noya 
    Rosa Rodríguez (USEE) 
     
 Pares i mares:     Neus Cava (AMPA) 
    Aurèlia Rafael 
    Rosa Jorba 
    Mónica Ferrer 
 
 
     Personal d'administració:  Genoveva Muñiz 
 
     Alumnes:         Guillem Jorba 
          
     Representant municipal:          Glòria García  
 
 
 
Aquest curs hi haurà eleccions per renovar la meitat dels membres del Consell Escolar 
del centre. 
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 ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES  
 
A l'escola hi ha una Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) que col·labora 
en la tasca educativa que duem a terme, organitzant i gestionant tant les activitats 
extraescolars com desenvolupant actuacions de suport a les famílies. Els socis de 
l'AMPA poden fer qualsevol de les activitats extraescolars proposades i a més tenen 
descomptes en l'adquisició de llibres de text a principi de curs i en els casals d'estiu. 
La quota de soci és de 45 € anuals. A l’edifici de la Rambla hi ha un espai de l'AMPA 
on podreu fer qualsevol consulta durant tot el setembre i el primer dilluns de cada 
mes. 
L'AMPA organitza la festa de dissabte de Carnaval i la Jornada Lúdicoesportiva de 
final de curs. L’Escola de Pares, un lloc de trobada per famílies, i la Biblioteca són 
dos dels projectes de suport desenvolupades per aquest curs, així com la participació 
en festes i activitats del cicle escolar, la Cursa Familiar, el suport en la millora de les 
infraestructures i també en activitats pro viatge final de curs de 4t d’ESO. Integració, 
medi natural i música són aspectes nous que es pretén treballar durant aquest any, 
des dels interessos i les potencialitat de les famílies. 
Cada curs es convoca una assemblea general de totes els pares i mares per explicar 
les principals línies de treball; properament us informarem de les dates. 
 
Es continuarà potenciant la figura del delegat de classe entre els pares i mares i el 
treball per comissions entre les persones interessades, per tal de fomentar la 
proximitat i la participació de les famílies. 
 
Les activitats extraescolars proposades des de l'AMPA es fan si hi ha un nombre 
mínim d'alumnes i es duen a terme entre octubre i finals de maig. Les activitats 
programades per aquest curs són: Inici a l'esport, inici al patinatge, inici al futbol, inici 
al bàsquet, robòtica lego, bàsquet, patinatge, futbol sala, taekwondo, esgrima, teatre, 
arts plàstiques, arts visuals i repàs. També s’oferirà zumba per adults. 
  

Podeu contactar amb L’ AMPA:    ampa@elcimvilanova.cat i a @ampaelcim 
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NORMATIVA I CONVIVÈNCIA ESCOLAR 
L'assistència a l'escola és un dret i també un deure. Si algú no pot assistir-hi cal que 
ho faci saber mitjançant l'agenda o el telèfon. Per sortir de l’escola en hores de 
classe, els alumnes han de portar una autorització signada pel pare o la mare i ha de 
venir a buscar-los una persona adulta. Els alumnes d’ESO poden sortir sols durant 
l'horari escolar prèvia trucada dels pares. 
Per millorar el bon ritme de les classes és important que siguem puntuals tant a les 
entrades i sortides com en els canvis de classe, patis, etc 
Per no destorbar el funcionament de les activitats a l'escola i durant les activitats 
escolars no es poden utilitzar telèfons mòbils ni altres aparells electrònics, per 
tant si algun alumne el porta l'ha de tenir guardat i fora de servei. Si se’n fa un mal 
ús es guardaran a secretaria fins que els vinguin a recollir els pares de l'alumne. 
Per educar als alumnes en bons hàbits alimentaris els nens han de venir 
esmorzats de casa i portar a l’escola un petit refrigeri saludable (fruita, un 
entrepà...).A l’escola no es poden menjar llaminadures. 
En tots els cursos, de P-3 a 4t d'ESO, cal que els alumnes portin l'equip esportiu 
els dies que tinguin educació física, i també calçat esportiu. 
Els alumnes de primària han de tenir la bata a la classe durant tot el curs. Els 
alumnes que es queden habitualment al menjador han de tenir una altra bata, que 
pot ser de qualsevol mena. Tant la bata com els abrics, les jaquetes, les motxilles i tot 
el material que portin a la classe, i s'hagi de treure i deixar als penjadors, s'ha de 
marcar amb el nom i ha de tenir una beta per penjar-lo. 
Els alumnes d’infantil i primària que venen a l’escola en patinet o bicicleta disposen 
un espai habilitat al pati per deixar-los plegats i lligats ja que l’escola no se’n pot fer 
responsable. A l’edifici de l’ESO no disposem d’un espai especial per deixar els 
patinets. Les bicicletes s’han de lligar a l’aparcament específic de la Plaça dels 
Cotxes. 
Per mantenir un bon clima de convivència, cal respectar el material i els espais de 
l’escola. Si es causa un desperfecte voluntari o per una actitud de vandalisme o de 
mal ús de les instal·lacions es parlarà amb la família perquè l'alumne l’arregli i/o el 
reposi. Si l’alumne no respecta les normes de convivència podrà ser sancionat amb 
una falta lleu, greu o molt greu. En cas d'una falta greu s’obrirà una fitxa 
disciplinària a l'alumne i la direcció de l'escola tractarà el cas. Si un alumne acumula 
tres fitxes disciplinàries se li aplicarà una sanció tal com preveu la normativa vigent 
recollida en el nostre Reglament de Règim Intern, prèvia comunicació a les famílies 
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SERVEIS 
 
MENJADOR ESCOLAR 

El menjador es troba a l'edifici de la Rambla, i cobreix el servei de menú diari i de 
vigilància dels infants i joves durant l'estona del migdia. El menjar el serveix el càtering 
Caserco de Vilanova i la Geltrú i, des d’aquest curs, està gestionat per la pròpia escola. 
Hi ha dos torns de menjador, el primer de P-3 a CI de Primària, i el segon de CM de 
Primària a ESO. Els nens i les nenes de P-3 dormen la migdiada.     
Hi ha dues maneres d'utilitzar aquest servei: 

 Alumnes fixes. Són tots aquells que habitualment es queden al menjador 
dies fixos dins de la setmana. Cal que ho s’inscriguin a secretaria a principi de 
curs.  

 Alumnes esporàdics. Per als nens i nenes que fan ús del servei de menjador 
ocasionalment es venen els tiquets a secretaria que cal entregar també a 
primera hora del matí del dia que es vulgui utilitzar. 

 
 
VENDA DE ROBA ESPORTIVA I BATES 

Tots els dimarts del curs, de 16:30 a 17:30 a l’edifici de la Rambla, les famílies 
poden comprar les bates i la roba esportiva de l’escola. Recordeu que cal que els 
alumnes des de P3 fins a 4t d’ESO portin la roba esportiva el dia d’Educació 
Física o psicomotricitat.  
Aquest curs estrenem nou model de roba esportiva (que ja vam presentar en 
motiu dels 20 anys de l’escola); això farà que durant un temps convisquin els dos 
models de xandalls. 
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PREGUARDA 
 
Tenim en actiu el servei de preguarda de 8:00 a 9:00 del matí per les 
famílies que necessitin deixar el seu fill abans de l’hora lectiva.  
 

 
CASAL D'ESTIU 

L’escola ofereix Casal d’estiu durant el mes de juliol per a aquells nens i nenes 
que en vulguin gaudir o necessitin aquest servei. Aquest casals estan oberts 
per a nens de P2 fins a 6è i també a tots els infants de Vilanova. Els alumnes 
socis de I'AMPA de El Cim tenen una bonificació en la inscripció. 

SONS 
És un taller de música que fem en horari extraescolar per a nens a 
partir de P4. El taller de música està ubicat a la Rambla i també està 
obert a nens d’altres escoles). 

   Ofertem:  
- Llenguatge musical (diferents grups segons nivell) 
- Instrument 
- Combos 
- Cant 
- Cant coral (també per adults) 
 

El preu de cada activitat el trobareu al darrere del document en un quadre 
detallat. La persona responsable d’aquest taller és la Marta Tous, mestra de 
música de l’Escola. 
Per a demanar més informació, podeu escriure a sons@elcimvilanova.cat 
 

 
ANGLÈS  
 

Estades a Anglaterra: per alumnes de secundària. A realitzar durant l’estiu.  
Immersió en anglès a La Molina: per alumnes de 5è, 6è de primària i 1r d’ESO. 
Es realitza a primers de juliol. 
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INFORMACIONS ECONÒMIQUES 
QUOTES FIXES 
Les QUOTES FIXES per a l’activitat docent pel curs 2016-2017 seran:  

 Infantil Primària (cicle 
inicial) 

Primària(cicle 
mitjà i superior) ESO 

Cost plaça escolar 0 € 0 € 0 € 0 € 
Quota complementària 66,50 € 66,50 € 66,50 € 45,00 € 
Material i reprografia 10,00 € 10,00 € 9,00 € 7,50 € 
Serveis(aula digital i 
psicòloga) 3,00 € 3,00 € 6,00€ 31,20 € 
TOTAL REBUT ......... 79,50 € 79,50 € 81,50 € 83,70 € 

 
 Imports mensuals (de setembre a juny). 
 Pagament per rebut domiciliat, el dia 2 de cada mes. 
 

QUOTES PUNTUALS 

 
 
NOTA: l’impagament continuat de les quotes implica no poder gaudir de cap servei del centre fins a   
fer-les efectives. 
 
 

Assegurança complementària Setembre’16 5,95 € 

Excursions 
Octubre’16 
Gener’17 
Maig’17 

30€  
30€ 

(segons nivell) 

Paga i senyal colònies Desembre’16 
40€ - INFANTIL 
50€ - PRIMÀRIA 

60€ - SECUNDÀRIA 
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SERVEIS D’INSCRIPCIÓ VOLUNTÀRIA 

  Imports i 
descomptes Inscripció i dates 

Venda de llibres 
Venda de llibres de text (en 
paper i en format digital) i 
material escolar 

Import segons 
nivell. 

Socis AMPA: 
descompte del 7% 
en llibres en paper  

Reserva i compra a la 
WEB, entrega dels 
llibres a l’aula el dia 

de la reunió de pares 
d’inici de curs. 

Venda 
de roba 

Xandalls,samarretes, 
pantalons curts, bates 

Segons talla i 
model 

A la Rambla els 
dimarts de 16:30h a 

17:30h               

Preguarda Acompanyament  de 8 a 9h 
del matí  

1,50€ x mitja hora 
Descompte del 

20% per setmana 
completa 

A la secretaria de la 
Rambla 

Temps del migdia Servei de menjador i lleure  
de 13 a 15h a la Rambla 

9€ x dia 
8€ alumnes fixos A les dues secretaries 

Casal d’estiu (*) 
Activitats educatives i de 
lleure. 
De final de curs a final de 
juliol 

Segons durada i 
activitat 

-15% socis AMPA 
 

A la secretaria de la 
Rambla o de la plaça 
dels Cotxes a partir 

de l’abril 2017 
Immersió en 

anglès a  
La Molina 

Estada d’una setmana a La 
Molina per alumnes de 5è, 
6è de PRIM i 1r d’ESO. Juliol. Import a confirmar 

Podeu demanar 
informació a 
administració  

(plaça dels Cotxes) Estada a 
Anglaterra 

Estada de 15 dies en famílies 
a Anglaterra per alumnes de 
2n,3r i 4t d’ESO. Juliol. 

 
(*)Descomptes-5% germans a l’activitat / -10% família nombrosa(descomptes no acumulables) 
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TALLER DE MÚSICA SONS 
Lloc: Escola El Cim – Rambla Principal, 101 
Dates del curs: Inici de curs: 03/10/2016      -       Final de curs: 26/05/2017 

SENSIBILITZACIÓ-P4 Dilluns i dimecres 17:00 a 17:45 h 
SENSIBILITZACIÓ-P5 Dimarts i dijous 17:00 a 17:45 h 

INSTRUMENT A convenir 
30, 45 o 60 minuts de classe individual (guitarra, 
guitarra elèctrica, baix elèctric, bateria, piano, 
violí, viola, flauta de bec, flauta travessera, 
trombó, clarinet, cant,) x 1 dia setm. 

GRUP DE GUITARRES A convenir 60 minuts de classe de grup x 1 dia setm. 
COMBO d’instruments A convenir 60 minuts de classe de grup x 1 dia setm. 
CANT CORAL ADULTS A convenir 60 minuts de classe de grup x 1 dia setm. 

 
El període de matriculació per al curs 2016-2017, comença el 2 de juny i romandrà obert mentre quedin 
places lliures. En el moment de la matrícula ja es podrà reservar l’hora de classe del curs vinent. 

Taller de música  
Sons 
(*)(**) 

Sensibilització (P4 i P5) 
2 dies x setmana – 45 min x dia 
Instrument 
1 dia x setmana (30 min)  
1 dia x setmana (45 min)  
1 dia x setmana (60 min)  
 
Grup de guitarres 
1 dia x setmana (60 min)  
 
Combo d’instruments 
1 dia x setmana (60 min)  
 
Cant (grup) 
1 dia x setmana (45 min)  

 
368€ x curs (46€ x mes) 
 
424€ x curs (53€ x mes) 
632€ x curs (79€ x mes) 
840€ x curs (105€ x mes) 
 
 
392€ x curs (49€ x mes) 
 
 
392€ x curs (49€ x mes) 
 

 
183€ x curs (23€ x mes) 

Activitat realitzada a la 
Rambla Principal 
d’octubre a maig 

 
Matrícula: a la secretaria 
de la Rambla, a partir del 
2 de juny i fins el 18 de 

setembre 
 
 

Import matrícula: 22 € 
(instrument o classe grup) 

 
 

 
(*)Descomptes-5% germans a l’activitat / -10% família nombrosa(descomptes no acumulables)/ -2% 2a activitat 
(**)Si es paga el curs sencer en efectiu en el moment de fer la inscripció-5% addicional 
NOTA: l’escola es reserva el dret d’anul·lar i/o modificar les activitats si el nombre d’inscrits no fos suficient 
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ANOTACIONS 


