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1. INFORMACIONS GENERALS 
1.1 Festivitat de Sant Vicenç de Paül 
El dimarts passat, 27 de setembre ha estat la festivitat de Sant Vicenç de 
Paül. L’Escola celebra aquesta festa perquè va ser el fundador de les Filles de 
la Caritat, ordre religiosa que portava l’escola Miraculosa i actualment la Casa 
d’Empara. 
Els alumnes de Primària han estat recordant la tasca que fan i han fet les Filles 
de la Caritat durant la seva història, i alguns han visitat la Casa d’Empara. 
A l’ESO hem volgut aprofitar per portar testimonis a les aules i que els alumnes 
poguessin conèixer més d’aprop l’acció gratuïta del voluntariat. 
Cada curs aprofitem també l’avinentesa per celebrar l’inici de curs, i els 
alumnes de P4, P5 i Primària han fet sortides lúdiques, com anar a jugar a un 
parc (els petits), o fer una excursió a La Masia en Cabanyes. Aquest any a 
més a més, els alumnes de 5è i 6è han anat a visitar la plantació que vàrem fer 
el curs passat per reforestar una zona del Parc Natural del Garraf. 
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1.2 Migdies al Cim 
Ja hem començat els Migdies al Cim. Per poder explicar el seu funcionament 
als pares hem previst una reunió informativa el dilluns 24 d’octubre a les 
17:30h a la plaça dels Cotxes. Està previst acabar-la a les 18:00 per tal que 
aquells que vulgueu us pugueu quedar a la formació del funcionament de la 
intranet de l’escola. 
Pels qui els vostres fills hagin triat el migdia de Picalletres, tingueu en compte 
que ja tenim data per anar a participar en el Picalletres televisiu de Canal Blau. 
Serà el dimecres 19 d'octubre.  
 

1.3 Formació: ús intranet de l’escola 
El dilluns 24 també farem una petita formació per a pares sobre el 
funcionament de la intranet de l’escola. Ja que els alumnes d’ESO i els de 
5è i 6è de primària en fan ús, voldríem que mica en mica també en fessin ús 
les famílies.  
La formació està enfocada per a les famílies que tenen fills en aquests 
cursos (5è i 6è de primària i 1r, 2n, 3r i 4t de l’ESO). La formació serà a les 
18:00 a la plaça dels Cotxes. Tots els pares d’aquests cursos teniu codi per 
poder entrar a la plataforma. Si encara no el sabeu, podeu demanar-lo a 
Secretaria. 
 

1.4 CLAKI 
Continuem amb la campanya de recollida d’oli per portar-lo a reciclar.  
Us recordem el procediment que fem servir a l’Escola: 
Les famílies podeu adquirir un recipient “Claki” que us emporteu a casa per 
anar omplint amb l’oli usat. Tenint en compte que el dia de recollida és el 
dimecres, el vostre fill/a el porta a l’Escola quan us sembla que ja està ple. Al 
donar el seu Claki, en rep un altre de buit per poder continuar la recollida a 
casa. Aquest procediment l’anem mantenint durant tot el curs. Els alumnes 
encarregats de rebre el Claki buit i donar-ne un de net són els delegats 
mediambientals de cicle superior. 
 

1.5 Comunicats de l’AMPA 

L’AMPA ens ha fet arribar el següents comunicats per a les famílies: 
Ja tornem a ser aquí amb les motxilles plenes d’il·lusió i energia. 

En primer lloc volíem agrair el treball i la dedicació a tots els delegats i 

delegades del curs anterior i animar l’equip que s’ha format enguany i que 

ben segur que farà molt bona feina. 

En segon lloc volem recordar a totes les famílies que van fer la inscripció a 

les activitats extraescolars al juny i que encara no han fet la inscripció, que 

poden passar a fer-la pel local de l’AMPA.  Recordeu que hi ha noves 
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activitats com teatre, arts plàstiques, esgrima, etc i que depenem de les 

inscripcions per poder fer grups. No dubteu a cosultar-nos en cas de dubte. 

 

Els pares i mares delegats d’aquest any són els següents: 

 

1r Romaní Mònica López 

1r Farigola Bea Mas 

2n Atzavara Noemí Parera 

2n Lligabosc Gisela Milà 

3r Olivera Rosana Rion 

3r Dent de Lleó Leli Rafael 

4t Margalló Mònica Soler 

4t Ginesta Judith Tutusaus 

5è Calabruixa Mònica Contreras 

5è Bruc d'Hivern Laura Carrizo 

6è Garrofer Xènia Milà 

6è Alzina Eugènia Piera 

 

1r Alfa Ana Casado 

1r Beta Marta Ricart 

2n Delta Susana Santasusana 

2n Epsilon Maria Baiges 

3r Lambda Jaume Artigas 

3r Pi Alberto Martín 

4t Tau M. Josep Pedraza/Gemma Roset 

4t Omega Roser Garcia 

USE Blanca Peribáñez 

 
 

2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
2.1 Natació 
La setmana vinent comencem els cursos de natació. Els alumnes de P5 hi 
aniran els divendres, els de primer i segon els dimarts i els de tercer els dijous. 
Volem agrair als pares que us oferiu voluntàriament a acompanyar-los en 
aquesta activitat. 

P3 Diables Núria Valero 

P3 Bastoners M. Àngels Cot 

P4 Dracs Adela Collell 

P4 Mulasses Vanesa Urbano 

P5 Castellers Geraldine Soler 

P5 Gegants Sònia Dallà 
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2.2 Moviment econòmic del mes d’octubre 
Tal com es va informar al dossier "Preparem el nou curs!" de juny de 2016, 
aquest mes d'octubre s'han passat a cobrament el rebut ordinari de l'escola i 
el primer pagament d'excursions (30€ per a tots els nivells). 
Recordeu que si sou famílies usuàries de l'activitat de piscina (de P5 a 3r de 
primària) no se us ha girat cap rebut bancari: el pagament s’està fent a través 
de l'operativa de La Caixa (igual que l'any passat). Avui és l’ultim dia. 
Si sou usuaris regulars del menjador, aquest mes d’octubre us passem a 
cobrament la quota d’octubre i el consum del mes de setembre (el sentir 
general del pares del curs passat, va ser que preferíeu tenir la despesa del 
menjador de setembre en el mes d’octubre, per descarregar el setembre; així 
ho hem fet) 
 

2.3 Venda de xandalls 
Us recordem que la venda de xandalls la fem els dimarts de 16:30 a 17:30 a 
l’espai de la Sala de psicomotricitat. Per facilitar l’organització del moment de 
la venda, obrirem la porta de la sala que dona al pati i així no es crearan 
embussos al vestíbul. 
Ens falten les talles més grosses de xandall, que arribaran a finals d’octubre. 
Els alumnes d’ESO que s’hagin de comprar el xandall es poden esperar a 
finals d’aquest mes per fer la compra. Us farem arribar un correu electrònic 
avisant-vos de l’arribada dels xandalls. 
Les samarretes dels més petits les tenim encarregades a Intermon, 
mitjançant Comerç Just. Ens arribaran a mitjans de mes. Quan les tinguem 
igualment us avisarem amb un correu electrònic. 
 

2.4 Menú del menjador 
Us recordem que el menú del menjador de cada mes el podeu trobar a la 
web a més del butlletí Somelcim. També trobareu una proposta de menú per 
sopar amb l’objectiu de facilitar a les famílies la planificació d’aquest àpat: 
 
http://www.elcimvilanova.cat/menjador/ 
 

3. ALTRES INFORMACIONS 
3.1 Comença la catequesi a les parròquies 
Ha començat la catequesi de primera comunió a les parròquies, per als nens 
que han nascut l’any 2008 o abans. També hi ha grups de catequesi 
continuada per a nois i noies de 5è a 2n d'ESO i catequesi d’adolescents i 
confirmació a joves nascuts a partir del 2003. Trobareu informació a la vostra 
parròquia. 
 


