
  

EL SUMARI 
   
 1. INFORMACIONS GENERALS 
  1.1 Defunció de la Teresa Carrasco 
  1.2 Divendres de Carnaval 
  1.3 Comunicat de l’AMPA 
  1.4 Preinscripcions curs 2017-2018 
  1.5 Concurs d’idees El menjar no es llença 
  1.6 Colònies ESO 
  1.7 Entrega d’informes a l’ESO 
  1.8 Proves... 
  1.9 Campanya Fruita a les Escoles 
  1.10 Ara és demà 
    
 2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
  2.1 Estades a Anglaterra 
  2.2 Cobrament rebut colònies 
    

1. INFORMACIONS GENERALS 
1.1 Defunció de la Teresa Carrasco 
El passat 25 de febrer, va morir la Teresa Carrasco Guasch, mestra de l’Escola 
des dels seus inicis, però que feia un parell d’anys que estava de baixa per un 
càncer.  
La Teresa ha estat una mestra molt estimada i admirada tant pels seus 
alumnes com pels seus companys. Durant el procés de la seva malaltia ens ha 
tingut a tots molt presents i sempre ha mantingut la seva vocació, desitjant 
poder tornar a fer el que més li agradava, fer de mestra. 
Des de l’Escola la portarem en el nostre record perquè serà sempre una part 
del Cim. 
 
1.2 Divendres de Carnaval 
Aquest any hem tingut  un divendres de Carnaval passat per aigua, però 
malgrat els pares no veu poder sentir el Sermó d’en Carnestoltes, ni gaudir de 
la Festa, els vostres fills sí que ho van fer, a dins l’Escola. Van poder veure el 
Carnestoltes més a prop que mai, perquè van anar passant totes les classes a 
veure’l per la Sala i a ensenyar-li el seu ball. Aquí trobareu fotos: 
http://www.elcimvilanova.cat/celebrem-el-carnaval-a-lescola/ 
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1.3 Comunicat de l’AMPA 
Des de l’AMPA volem agrair a tothom qui va col·laborar al mercat solidari pels 
refugiats. A més de la roba que es va recollir, es van recaptar 634€ que es 
donaran a l’ONG SOS refugiados. 
També volem agrair a tothom qui va venir a celebrar el Carnaval amb nosaltres 
fent que tant la fira de 4t d’ESO com la festa fos un èxit. 
Recordem que el proper 11 de març al matí farem una  activitat de 
Taekwondo familiar a l’Escola . 
 
1.4 Preinscripcions curs 2017-2018 
Us informem del calendari que tenim previst per ensenyar l’Escola als pares 
que encara no la coneixen i volen portar el seu fill al Cim el curs vinent. 
 

 P3 d’EDUCACIÓ INFANTIL:  
Divendres, 10 de març a les 15:15 h 
Dilluns, 13 de març a les 15:15h 
Divendres, 17 de març a les 15:15h 

 
P4 i P5 d’EDUCACIÓ INFANTI i EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

Dimecres, 15 de març a les 15:15h 
 
EDUACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO) 

Dijous, 9 de març a les 15:30 h 
 

Preveiem que a P3 del curs vinent tindrem 16 germans d’alumnes del centre. 
Recordeu, aquestes famílies, que haureu de venir a fer la preinscripció en el 
període establert: del 23 de març al 4 d’abril. Per a més informació us podeu 
adreçar a la web de l’Ajuntament: 
http://www.imet.cat/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=68
2&cntnt01origid=15&cntnt01lang=ca_ES&cntnt01returnid=15  
 
Els alumnes de 6è que heu retornat la butlleta de reserva de plaça de 1r d’ESO 
no heu de fer cap pas més. En aquesta nova etapa la ràtio per classe és de 30 
alumnes, per això calculem que oferirem 9 places per a les famílies que venen 
d’altres Escoles. 
 L’IMET té prevista una xerrada que aborda el canvi de la Primària a l’ESO el 
dijous vinent 9 de març a les 17:30 a la sala d’actes de l’IMET. Per a més 
informació podeu entrar a la web de l’IMET:  
http://www.imet.cat/index.php?page=preparats-per-al-canvi-el-pas-de-primaria-
a-la-secundaria  
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1.5 Concurs d’idees El menjar no es llença  
Uns quants alumnes de 3r d’ESO, van presentar-se al concurs “El menjar no 
es llença” proposat per l’organització Els Espigoladors. Aquest concurs 
consistia en crear una idea per reduir el malbaratament alimentari. 
Una de les idees presentades des de l’Escola va ser premiada amb el segon 
premi. Aquesta es centrava en els restaurants, intentant reduir el menjar que 
es llença en aquests. El grup guanyador està format per Gisela Puerto, 
Cèlia Pons, Aina Capdet i Eulàlia Gómez . Felicitats emprenedores!! 
Si voleu coneixer més sobre el projecte podeu entrar a la web: 
http://www.espigoladors.com/  
 
1.6 Colònies ESO 
Del 15 al 17 de març se n’aniran de colònies els alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO.  
Els de primer aniran a l’alberg de l’Escala (Empúries, Alt Empordà) i els de 
segon i tercer a l’alberg Mare de Déu de les Neus, a La Molina (La Cerdanya). 
 
1.7 Entrega d’informes a l’ESO 
La setmana del 13 de març finalitza la segona avaluació per els alumnes de 
l’ESO. Als alumnes de 1r, 2n i 3r, com que marxen de colònies, rebran els 
informes el dimarts 14. Als alumnes de 4t els hi donarem el divendres 17. 
 
1.9 Proves d’avaluació diagnòstica 
Aquesta setmana passarem les proves d’avaluació diagnòstica als alumnes de 
3r de primària, tal i com està marcat pel calendari del Departament 
d’Ensenyament. 
 
1.10 Campanya Fruita a les escoles  
Continuant amb la campanya Fruita a les Escoles, aquesta setmana repartirem 
fruita dimarts, dimecres, dijous i divendres. La fruita serà poma Golden, 
taronja, cicerol (tomàquet xerri) i pera conferece. 
Tingueu-ho present a l’hora de preparar l’esmorzar dels nens al matí. 
 
1.11 Ara és demà 
Com us hem fet saber amb una circular pròpia que va sortir dijous passat, hem 
convocat un Taller-Debat demà dimarts a les 17:30 a l’edifici de la Rambla 
sobre Ara és demà. 
L’Ara és demà, és una proposta del Consell Escolar de Catalunya (CEC), a 
demanda de la Consellera d’educació, per a debatre sobre el futur de 
l’educació al nostre País. 
El següent vídeo deTV3 us en donarà més informació:   
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http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/lluis-font-les-escoles-innovadores-
son-un-tast-del-que-han-de-ser-les-escoles-del-futur/video/5623546/    
 

2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
2.1 Estades a Anglaterra, 
Ja fa sis anys que l’Escola proposa als alumnes d’ESO la possibilitat de fer 
estades a Anglaterra durant l’estiu . El format que oferim és de dues 
setmanes, en família, amb classes d’anglès  durant el matí, i visites culturals 
i de lleure durant la tarda.  
Les organitza l’empresa Home to Home, que és la que s’ocupa del trasllat, 
buscar les famílies i les classes d’anglès, així com preparar les activitats i fer el 
seguiment dels adolescents durant la seva estada. 
 
Dimecres 22 de març a les 18:45h a la plaça dels Co txes farem una reunió 
de pares per donar més detalls de l’estada. Tots els que estigueu interessats 
hi sou convidats. 
 
Amb la mateixa voluntat d’ocupar uns dies de lleure de l’estiu practicant 
l’anglès, oferim també junt amb Home to Home un campament a Peratallada 
(Baix Empordà) per a nens de 7 a 12 anys , gaudint d’unes colònies amb 
activitats centrades en l’anglès, com per exemple classes impartides per 
professors nadius qualificats o les activitats Total English dirigides en anglès. 
La reunió informativa serà també el dimecres 22 de març. A les 18:00h. 
 
2.2 Cobrament rebut colònies 
Durant aquest mes de març, a les famílies d’Educació Infantil i Primària, us 
farem arribar una circular amb el preu final de les colònies i l’especificació de la 
forma de pagament. Recordeu que hi ha dos modalitats de pagament, pel banc 
i per finestreta. 
 


